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ШаноВні друзі!

Черкащина – потужний інвестиційно-
привабливий регіон, відкритий для взає-
мовигідної співпраці. розташований у 
географічному центрі нашої держави, він 
став важливим економічним, духовним, 
транспортним та туристичним центром 
україни.

Багатогранність історико-культурної спад-
щи ни, унікальність природних ресурсів є 
основою для формування високого рівня 
культури, освіти, активного розвитку інте-
лектуального життя в регіоні.

Сьогодні Черкащина готова стати на-
дійним та перспективним майданчиком 
для розвитку бізнесу. В області стабілізо-
вано економічну ситуацію, спостерігає-
ться позитивна динаміка у всіх сферах 
життєдіяльності. Свідченням цього є 3-тє 
місце в загальнодержавному рейтингу 
оцінки діяльності областей. Проте голо-
вне криється у динаміці цього показника. 
адже, за підсумком 2010 року, область по-
сідала 8-ме місце, у 2011 році – вже 5-те, 
а на сьогодні ми перебуваємо в трійці лі-
дерів. Позитивні зміни помітні неозброє-
ним оком.

нині область підтримує зв'язок із  
117 країнами світу. обсяг іноземних інвес-
тицій на кінець 2012 року склав 884 міль-
йони доларів.

на Черкащині налагоджено кон-
структивний підхід у взаємовідносинах 
між владою й підприємництвом, що за-
безпечує успішний розвиток бізнесу 
та поліпшення в соціальній сфері. на  
черзі  – створення розвиненої, потужної  
інфраструктури.

у регіоні постійно реалізуються заходи 
для підвищення конкурентоспроможнос-
ті економіки, формування привабливого  
середовища, позитивного ділового й інвес-
тиційного іміджу області.

Тож запрошуємо всіх наших потенцій-
них партнерів на Черкащину – у край нових 
можливостей і перспектив.

Черкащина – 
регіон можливостей!

Голова обласної 
державної адміністрації,
Герой України 
Сергій ТУлУб                                     
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Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

DEar FrIEnDs! 

Cherkasy region is a powerful investment at-
tractive region, open for mutually beneficial co-
operation. situated in the geographical centre 
of our state, it became an important economic, 
cultural, transport and tourist centre of Ukraine. 

rich historical and cultural heritage, unique 
natural resources are the basis for forming a 
high level of culture, education, active develop-
ment of intellectual life in the region. 

nowadays Cherkasy region is ready to be-
come a reliable and perspective platform for 
business development. Economic situation is 
stable in the region, positive dynamics in all 
spheres of life is observed. The evidence of it is 
the third place in state rating of regions’ estima-
tion. But the main is hidden  in the dynamics 
of this indicator. so, in the result of 2010, the 
region has taken 8 place, in 2011 – 5 place and 
today we are among the three leaders. One can 
see positive changes at once.    

nowadays the region cooperates with 117 
countries of the world.  The amount of foreign 
investments at the end of 2012 was 884 billion 
Us dollars. 

In Cherkasy region there is a constructive 
approach in relations between authorities and 
entrepreneurship which provides a successful 
development of business and improvement in 
social sphere.  after that there will be the crea-
tion of developed, powerful infrastructure. 

In the region measures are taken to increase 
competitiveness of economy, create attractive 
environment, positive business and investment 
image of the region. 

so, we invite all our potential partners to 
Cherkasy region – the land of new opportuni-
ties and perspectives.   

Head of Regional 
State Administration,                                     

Serhiy TuLuB 
Hero of ukraine   

Сьогодні Черкащина готова стати надійним 
та перспективним майданчиком для 
розвитку бізнесу. В області стабілізовано 
економічну ситуацію, спостерігається 
позитивна динаміка у всіх сферах 
життєдіяльності. Свідченням цього є  
3-тє місце в загальнодержавному рейтингу 
оцінки діяльності областей.

Nowadays Cherkasy region is ready to 
become a reliable and perspective platform 
for business development. Economic 
situation is stable in the region, positive 
dynamics in all spheres of life is observed. 
The evidence of it is the third place in state 
rating of regions’ estimation.

>
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Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

за результатами оцінки 
діяльності ради міністрів 
автономної республіки 
Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських 
державних адміністрацій 
Черкаська область у 2012 році 
посіла 3 місце.

Based on the results of 
estimation of the activity 
of Council of Ministers of 
autonomous republic of 
Crimea, regional, Kyiv and 
sevastopol city  administrations 
Cherkasy region in 2012  
has taken 3 place. 

> ЕкономічнЕ 
сьогодЕння

Present 
economy
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Industry 

Industry of the region is a powerful produc-
tion complex with highly developed chemical 
and machine-building branches. Industry is 
presented by 559 main enterprises. 

In 2012 volume of industrial production re-
duced to 5,1 % ( in Ukraine – to 1,8 %). 

In 2012 the amount of sold industrial pro-
duction increased to 3,5 % as compared to the 
previous year, up to 29,3 billion hryvnas (as to 
this indicator the region is among ten largest 
industrial producers of state). 

 region’s enterprises produced out of state 
volumes mineral nitrogen fertilizers – 24 %, 
synthetic ammonia – 18 %, cars – 17 %, trucks – 
36 % and buses – 16 %. 

Промисловість

Промисловість регіону – це потужний 
виробничий комплекс з високорозвиненою 
хімічною та машинобудівною галузями, яка 
в Черкаській області представлена 559 осно-
вними підприємствами.

у 2012 році обсяги виробництва про-
мислової продукції зменшились на 5,1 %  
(по україні – на 1,8 %).

у 2012 році збільшено в порівнянні з 
попереднім роком обсяги реалізації про-
мислової продукції на 3,5 відсотка, до  
29,3 млрд. грн. (за даним показником об-
ласть входить до десятки найбільших про-
мислових виробників держави).

Підприємства області виробили від  
загальнодержавних обсягів азотних міне-
ральних добрив – 24 відсотки, аміаку синте-
тичного – 18 відсотків, легкових автомобілів –  
17 відсотків,  вантажівок – 36 відсотків та  
автобусів – 16 відсотків.
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Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

37
,1 41

,6 44
,8

33

-1
5,

5

-2
4,

5

-3
2,

7

-3
0,

2

9,
9 15

,5 18
,2

17
,1

1,
9

1,
9 3,

3

2,
7

0 0,
2

-3
,9

-5
,1

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

qu
ar

te
r 

qu
ar

te
r 

qu
ar

te
r 

pe
r y

ea
r 

qu
ar

te
r 

qu
ar

te
r 

qu
ar

te
r 

pe
r y

ea
r 

qu
ar

te
r 

-I
I q

ua
rt

er
 

qu
ar

te
r 

pe
r y

ea
r 

qu
ar

te
r 

qu
ar

te
r 

qu
ar

te
r 

pe
r y

ea
r 

qu
ar

te
r 

qu
ar

te
r 

qu
ar

te
r 

pe
r y

ea
r 

year year year year year 

Industrial production 
(increase(reduction) in % to corresponding period of the previous year) 

Харчова промисловість 
- Food industry 

47%

Хімічна промисловість -
Chemical industry 

24%

Виробництво та 
розподілення 

електроенергії, газу та 
води - Production and 

distribution of electricity, 
gas and water 

13%

Машинобудування -
Machine-building 

8%

Целюлозно-паперове 
виробництво - Cellulose-

paper production 
2%

Виробництво іншої 
неметалевої 

мінеральної продукції -
Production of other non-
metal mineral products 

2%

Легка промисловість -
Light industry 

1%

Добувна промисловість 
- Mining industry 

1%

Інші галузі - Other  
branches  2%

Структура реалізованої промислової продукції регіону в 2012 році
Structure of realized industrial goods  of the region  in 2012
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AgrIculture

Black soils of  Cherkasy region predeter-
mine a high level of agricultural develop-
ment, where a third of  population  of the re-
gion is working. The area of agricultural lands 
of the region is 1451,0 thousands ha, or 3,5 % 
of Ukraine’s land, among them arable land – 
1271,0 thousand ha. 

The region is a leader in agricultural pro-
duction per  capita.  

In 2012 agricultural production reduced to 
3,2 (in Ukraine – to 4,5 %). 

The amount of gross agricultural products is 
14 billion hryvnas (6,3 % out of state volumes).

Part of vegetable production is 57,8 %, ani-
mal husbandry – 42,2 %.

During last two years all categories of farms 
produced more than 3,3 mln. tons of grain eve-
ry year. 

Powerful meat and dairy branches of the 
region provide 40 % of chicken production in 
the state. 

Every ten kg of cheese  is of Cherkasy origin.

сільське 
госПодарство

Чорноземи Черкащини зумовлюють ви-
сокий рівень розвитку сільського госпо-
дарства, де працює третина працездатного 
населення регіону. Площа сільськогосподар-
ських угідь області складає 1451,0 тис. га, або 
3,5 % угідь україни, з них ріллі – 1271,0 тис. га.

область є лідером у виробництві 
сільсько господарської продукції у розра-
хунку на душу населення.

у 2012 році виробництво сільсько-
господарської продукції зменшилось на  
3,2 % (по україні – на 4,5 %).

обсяг валової сільськогосподарської 
продукції становить 14 млрд. грн. (6,3 % за-
гальнодержавного обсягу). 

Частка продукції рослинництва складає 
57,8 %, тваринництва – 42,2 %.

за два останні роки всіма категоріями 
господарств області виробляється щоріч-
но понад 3,3 млн. тонн зерна. 

Потужна м'ясо-молочна галузь регіону 
забезпечує 40 % виробництва м’яса куря-
тини в державі. 

Кожен десятий кілограм сиру має чер-
каське походження. 
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Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

Чорноземи Черкащини зумовлюють 
високий рівень розвитку сільського 
господарства, в якому працює третина 
працездатного населення регіону. 
Площа сільськогосподарських угідь області 
складає 1451,0 тис. га, або 3,5 % угідь 
України, з них ріллі – 1271,0 тис. га.

Black soils of  Cherkasy region 
predetermine a high level of 
agricultural development, where a third 
of  population  of the region is working. 
The area of agricultural lands of the 
region is 1451,0 thousands ha, or 3,5 % 
of Ukraine’s land, among them arable 
land – 1271,0 thousand ha. 
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(increase(reduce) in % to the corresponding period of the previous year) 
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Dynamics of grain harvesting in all categories of farms 

Валовий збір/Gross harvest Урожайність/Harvesting 



Черкащина – 
регіон можливостей!

10

dIrect foreIgn 
Investment 

During 2012  the volume of direct for-
eign investment in the region increased to  
3,1 times as compared to 2011 (the highest in-
dicator in Ukraine). 

Total volume of direct foreign investment 
in the region is 884,1 mln. Us dollars (1,6 % out 
of state volume), per  capita  is 696,4 Us dollars 
(in 1,7 times less than average in Ukraine). 

Прямі іноземні 
інвестиції

упродовж 2012 року обсяг прямих іно-
земних інвестицій у регіоні зріс у 3,1 рази по-
рівняно з 2011 роком (найвищий темп зрос-
тання по україні).

загальний обсяг прямих іноземних ін-
вестицій в області становить 884,1 млн. дол. 
СШа, (1,6 % загальнодержавного обся-
гу), у розрахунку на одну особу становить  
696,4 дол. СШа (у 1,7 рази менше, ніж у серед-
ньому по державі).
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Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

Кіпр - 
Cyprus  

Велика 
Британія - 

Great 
Britain  

Німеччина - Germany  

Фра  
Fra  

на 01.01.2011 - on 01.01.2011  120,9 52,8 25,4 1
на 01.01.2012 - on 01.01.2012  138,6 52,0 24,3 1
на 01.01.2013 -  on 01.01.2013  145,1 54,3 24,8 1

0,0

100,0

200,0

300,0
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Основні країни-інвестори в економіку Черкаської    
Main countries-investors to the economy of C  

mln.US dollars  
 

анція - 
ance  

Росія - 
Russia  

Іспанія - 
Spain  

Беліз - 
Belize  

14,1 5,9 2,7 0,0

13,9 8,0 12,9 0,0

13,1 8,5 12,1 585,5

    області, млн. дол. США 
     Cherkasy region, 

Хімічна 
промисловість -

Chemical industry 

Харчова 
промисловість -

Food industry 

Оренда, інжирінг 
- Lease, 

engineering 

Сільське 
господарство -

Agriculture

Целюлозно-
паперова 

промисловість -
Cellulose-paper 

industry 

Торгівля - Trade 

на 01.01.2011 - on 01.01.2011 109,3 52,0 25,7 24,9 17,2 8,2

на 01.01.2012 - on 01.01.2012 109,1 59,8 35,6 27,0 16,3 8,1

на 01.01.2013 - on 01.01.2013 106,4 618,7 73,6 29,0 16,6 10,8

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Галузева структура прямих іноземних інвестицій в  Черкаській області, 
млн. дол. США

Branch structure of direct foreign investment to Cherkasy region, 
mln. US dollars  
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foreIgn 

economIc ActIvIty 

During 2012 the amount of foreign trade turn-
over of the region increased to 18,4 % as com-
pared to 2011 and is 2,2 billion Us dollars. Export 
reduced to 4,8 % and import increased to 49,2 %.  

negative balance of foreign trade is 181,5 
mln. Us dollars (due to the increase in 2,0 times 
import of mineral products (53,2 % out of total 
import of the region). number of covering im-
port by export is 0,85 ( average in Ukraine – 0,81). 

зовнішньоекономічна 

діяльність

Протягом 2012 року обсяг зовнішньо-
торговельного обороту області порівня-
но з 2011 роком зріс на 18,4 % і становить  
2,2 млрд. дол. СШа. обсяг експорту змен-
шився на 4,8 %, а імпорту – зріс на 49,2 %.

негативне сальдо зовнішньої торгів-
лі товарами становить 181,5  млн. дол. СШа  
(у зв’язку зі збільшенням майже в 2,0 рази 
ввезення мінеральних продуктів (53,2 % від 
загальних обсягів імпорту регіону). Коефі-
цієнт покриття експортом імпорту складає  
0,85 (в середньому по україні – 0,81).
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294,3
261,5

-181,5

Eкспорт/імпорт товарів, млн. дол. США
Export/import of goods, mln. US dollars

Експорт, млн. дол. США - export, mln. US dollars Імпорт, млн. дол. США - import, mln.US dollars



13

Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 рік/year 2012 рік/year 2011 рік/year 2012 рік/year 

Експорт- export Імпорт- import 

275,7 289,8

461,7
821,4

254,3
287,6

228,2

250,7

397,2
273,6

84,7 94,875,9 92,3
22,0 21,5

Географічна cтруктура зовнішньої торгівлі підприємств Черкаської області,
млн. дол. США

Geographical structure of foreign trade of enterprises of Cherkasy region, 
mln.US dollars 
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промисловостi -
Chemical 

production and 
related to it 

branches 

Машини та 
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machines and 

equipment 

Інші - Others 

204,4

83,1
115,2

21,8

370,5

54,4

158,2

41,5
3,1

30,9

632,6

237,9

81,2

162

Товарна структура зовнішньої торгівлі  підприємств регіону, 
млн. дол. США

Trade structure of foreign trade of enterprises of the region, 
mln. US dollars 

Експорт

Імпорт
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мале 
ПідПриємництво

Кількість малих підприємств за підсумка-
ми 2012 року (з урахуванням фермерських 
господарств) склала 6315 одиниць. Кількість 
фізичних осіб-підприємців – 6646 осіб.

надходження до бюджетів усіх рівнів від 
діяльності малого підприємництва у 2012 році 
досягли 621,3 млн. грн., що на 182,9 млн. грн., 
або на 46,2 відсотки більше 2011 року. Частка 
малого бізнесу у формуванні доходів зведе-
ного бюджету збільшилася з 10,7 відсотка у 
2011 році до 14 відсотків у 2012 році.

у сфері малого підприємництва протягом 
2012 року фізичними особами-підприємця-
ми створено майже 18,6 тис. нових робочих 
місць, що становить 67,8 відсотка від загаль-
ної кількості створених робочих місць у га-
лузях економіки.

smAll 
busIness  

number of small enterprises is 6315 ac-
cording to the results of 2012 (including 
farms). number of individual entrepre-
neurs – 52604. 

revenue  to budgets of all levels of small 
business activity in 2012 reached 621,3 mln. 
hryvnas, which is more to 46,2 % or  
182,9 mln. hryvnas than in 2011. Part of small 
business in forming income of consolidated 
budget increased from 10,7 % in 2011 to  
14 % in 2012.

In the sphere of small business during 
2012 18,6 thousand new working places were 
created  by  individual entrepreneurs which is 
67,8 % out of total number of working places in 
economy’s branches. 
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Черкащина – це великий 
ринок зі значним потенціалом 
росту та невеликим рівнем 
конкуренції в багатьох галузях. 
населення регіону – 1,3 млн. 
осіб. Міське населення складає 
56,4 % населення області, 
сільське – 43,6 %.

Cherkasy region is a large 
market with significant potential 
of growth and a low level of 
competition in many branches.  
The population of the region 
is 1,3 million people. Urban 
population is 56,4 %,  rural 
population – 43,6 %. 

> чому IнвЕстувати 
в чЕркаську 
область?

Why Invest In 
cherkasy regIon? 
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великий швидкозростаючий 
ринок
Черкаська область – це великий ринок 

зі значним потенціалом росту та невеликим 
рівнем конкуренції в багатьох галузях. насе-
лення регіону – 1,3 млн. осіб.  Міське населен-
ня складає 56,4 %, сільське – 43,6 %.

Валовий збір зерна в регіоні 3,3 млн. тонн, 
при середній урожайності 51,3  ц/га.

Частка області в загальнодержавному обся-
зі реалізованої промислової продукції – 2,6 %.

відмінне 
географічне становище
Черкаська область розташована в цент-

ральній частині україни, у лісостеповій фізико- 
географічній зоні. Її площа – 20,9 тис. кв. км.

Територію області перетинають два з 
дев'яти міжнародних транспортних коридо-
ри, які проходять україною.

адміністративно область поділена на 20 
районів, 6 міст обласного значення, 10 міст 

районного значення, 15 селищ міського типу, 
824 сільських населених пункти.

кваліфікована 
та достуПна робоча сила
Економічно активне населення області – 

620 тис. осіб.
у регіоні значна частка населення з вищою 

освітою. Кількість студентів – 35,3 тис. осіб.
Середня заробітна плата в області на кі-

нець 2012 року становить – 2508 грн. (близь-
ко 310 доларів СШа).

Кількість зареєстрованих безробітних 
24,9 тис. осіб.

багаті Природні ресурси
Площа сільськогосподарських угідь об-

ласті складає 1451,0 тис. га, або 3,5 % угідь 
україни, з них ріллі – 1271,0 тис. га. 

В області налічується понад 100 родовищ 
цегельно-черепичної сировини. значні запа-
си облицювального та будівельного каменю.
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Серед нерудних корисних копалин об-
ласті переважають будівельні матеріали: гра-
ніти, бентонітові та палигорськітові глини, 
каоліни, кварцові піски. 

рудні корисні копалини зустрічаються у 
вигляді осадових залізних та корінних тита-
нових руд.

Паливні ресурси представлені бурим ву-
гіллям і торфом. на межі Черкаської та Кіро-
воградської областей розташоване Болтись-
ке родовище горючих сланців. 

Лівобережна частина області має значні 
запаси мінерально-лікувальних вод (таких, 
наприклад, як «Миргородська»).

розвинута інфраструктура
Магістральні залізничні та шосейні дороги 

області з'єднують з Києвом, Москвою, Санкт-
Петербургом, портами Чорного моря, інду-
стріальними центрами україни та зарубіжжя. 

аеропорт в обласному центрі має можли-
вість приймати міжнародні рейси, три паса-

жирські та два вантажні річкові порти забез-
печують перевезення вантажів та пасажирів 
у регіони, що розташовані вздовж дніпра, та 
до портів Чорного моря. 

у м. Сміла розташований великий паса-
жирський і вантажний залізничний вузол – 
станція імені Т. Г. Шевченка.

Покращення 
інвестиційного клімату
Створено Центр надання адміністра-

тивних послуг у м. Черкаси, забезпечено 
функціо нування 27 дозвільних центрів.

Працює дев'ять інформаційно-консуль-
тативних і бізнес-центрів у районах облас-
ті, що полегшують започаткування влас-
ного бізнесу.

згідно законодавства україни готельний 
бізнес, альтернативна енергетика, легка про-
мисловість, виробники суден та сільсько-
господарської техніки звільняються від по-
датку на прибуток на 10 років. 
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A lArge growIng mArket 
Cherkasy region is a large market with sig-

nificant potential of growth and a low level of 
competition   in many branches.  The popula-
tion of the region is 1,3 million people. Urban 
population is 56,4 %,  rural population – 43,6 %. 

Gross grain harvest in the region is  
3,3, mln. tons, average harvesting – 51,3 hun-
dredweight/ha. 

Part of the region in state volume of  indus-
trial  production is 2,6 %.  

excellent 
geogrAphIc posItIon 
Cherkasy region is situated in the central 

part of Ukraine, in steppe geographic zone.  Its 
territory is 20,9 thousand km2. 

One out of four European transport corri-
dors passes through the territory of the region.

The region is divided into 20 districts 
admini stratively, 6 regional cities, 10 district 
towns, 15 urban settlements, 824 villages. 

QuAlIfIed 
And AvAIlAble workforce 
Economically active population of the re-

gion – 620 thousand people.  
There is a large number of adults with 

higher education. The number of students – 
35,3 thousand people.  

The average wages in the region at the end 
of 2012 are 2508 hrn (about 310 Us dollars).

The number of registered unemployed per-
sons – 24,9 thousand people. 

rIch nAturAl resources 
The area of agricultural lands is 1451,0 

thousand ha, or 3,5 % of Ukraine’s land, 
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among them arable lands – 1271,0  thou-
sand ha. 

There are more than 100 deposits of brick 
and tile raw material in the region. There are 
big supplies of cladding and building stones. 

There are more building materials among 
non-metallic minerals: granites, bentonite and 
palyhorskitova clays, kaolins, quartz sands. 

Ore minerals are sedimentary iron and na-
tive titanium ores. 

Fuel resources are presented by brown 
coal and peat. On the verge of Cherkasy and 
Kirovograd regions there is Boltis deposit of 
shales.

Left bank of the region has mineral water 
like «Myrgorodska». 

developed 
InfrAstructure
Trunk railway and highways of the region are 

connected with Kyiv, Moscow, st.Petersbourg, 
ports of the Black sea, industrial centers of 
Ukraine and abroad. 

airport in the regional center has the oppor-
tunity to take international flights, 3 passenger 
and 2 cargo river ports provide transportation 
of cargoes and passengers to the regions that 
are situated along the Dnieper and to ports of 
the Black sea. 

In smila there is a big passenger and cargo 
railway junction – railway station named after 
T.G. shevchenko.  

Improvement 
of Investment 
clImAte 
There is Center of administrative services in 

Cherkasy, 27 administrative centres are working 
in the region too. 

There are 9 informational and consultative 
and also business centres in the districts that 
facilitate the start of the own business.  

according to the legislation of Ukraine 
hotel business, alternative energy, light  
industry, producers of ships and agricul-
tural equipment are free from income tax 
for 10 years. 



Черкащина – 
регіон можливостей!

22



23

Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

• Сільське господарство
• Харчова та переробна 
промисловість
• Альтернативна енергетика 
та енергозбереження
• Машинобудування та 
розвиток інфраструктури
• Легка промисловість
• Туризм

• Agriculture 
• Food and processing industry 
• Alternative energy  
and energy saving 
• Machine building and 
infrastructure development  
• Light industry  
• Tourism 

> ПріоритЕтні галуЗі 
для інвЕстування 

PrIorItaBLe 
Branches for 
Investment
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сільське 
госПодарство

Перспективним є сектор економі-
ки Черкащини, який виробляє валової 
сільськогосподарської продукції на  
14 млрд. грн., де працює 840 сільсько-
господарських та 1016 фермерських 
господарств.

земельний фонд області стано-
вить 2091,6 тис. га, або 3,4 % території 
україни. Сільськогосподарські угіддя 
області займають 1451,0 тис. га, у тому 
числі рілля – 1271,0 тис. га.

Частка області в загальнодержавно-
му обсязі сільськогосподарської про-
дукції – 6,3 %.

забезпеченість регіону сільсько-
господарською сировиною (щорічно 
в регіоні виробляється понад 3,3 млн. 
тонн зерна) та недостатність зерно-
сховищ, створює сприятливі умови 
для будівництва нових зернозбері-
гальних та переробних комплексів.

AgrIculture  

a perspective sector of the economy 
of Cherkasy region which produces gross 
agricultural products for 14 billion hryv-
nas, where 840 agricultural households 
and 1016 farms have been working.  

The land fund of the region is 2091,6 
thousand ha, or 3,4 % of Ukraine’s ter-
ritory. agricultural lands occupy 1451,0 
thousand ha, including arable land–   
1271,0 thousand ha.

Part of the region in state volume of 
agricultural production is 6,3 %. 

Providing by agricultural products 
(more than 3,3 mln. tons of grain are pro-
duced every year in the region) and lack 
of storehouses for grain create favou-
rable conditions for building new grain– 
keeping and processing complexes.  
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Харчова 
та Переробна 
Промисловість

Спеціалізацію харчової та переробної про-
мисловості області визначає сільськогоспо-
дарське виробництво, яке постачає сировину 
для виготовлення м'ясо-молочної продукції, 
цукру, борошна, олії, круп та інших продуктів.

Сільськогосподарські виробники регіо-
ну з надлишком виробляють сировини, зо-
крема: понад 3,1 млн. тонн зерна, 0,5 млн. 
тонн картоплі, 370 тис. тонн худоби та птиці 
в живій вазі, 110 тис. тонн овочів і баштанних 
культур, 87 тис. тонн цукру. наявність такого 
обсягу сільськогосподарської сировини ство-
рює умови для рентабельного інвестування в 
будівництво сучасних овочесховищ та м'ясо-
молочних комплексів, будівництво кондитер-
ських та хлібопекарських  підприємств. 

у той же час у регіоні для забезпечення 
власних потреб не вистачає 20 тис. тонн пло-
дів ягід та винограду, тож існують привабливі 
можливості інвестування в закладання су-
часних садів та ягідників.
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food 
And processIng 
IndustrIes   

Differentiation of food and processing in-
dustries makes agricultural production which 
gives stuff for meat and dairy products, 
sugar, flour, vegetable oil, cereals and other 
products. 

agricultural producers produce with sur-
plus such foodproducts as: 3,1 mln. tons of 
grain, 0,5 mln. tons of potato, 370 thousand 
tons of cattle and poultry in live weight, 110 
thousand tons of vegetables and melons, 
87 thousand tons of sugar. such volume of 
agricultural products creates conditions for 
profitable investment in building of modern 
vegetable-keeping and meat and dairy com-
plexes, building of confectionery and bakery 
enterprises.

at the same time in the region  there is a 
lack of 20 thousand tons of  vegetables, berries 
and grape to meet own needs, thus, there are 
attractive opportunities for investment in mod-
ern orchards  and patches of berries. 
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альтернативна 
енергетика 
та енергозбереження

Метою розвитку електроенергетики в 
регіоні є підвищення рівня забезпечення 
регіону електроенергією шляхом нарощу-
вання її виробництва на основі подовження 
терміну експлуатації діючих електростанцій 
та розвитку альтернативної енергетики.

загальна потужність електростанцій об-
ласті становить 774,5 МВт, у т. ч. гідроелек-
тростанцій – 449,7 МВт, теплових електро-
станцій – 324,8 МВт. 

Середньорічне споживання електричної 
енергії в області становить близько 3,4 млрд. 
кВт. год (50 % одержується з-за меж області).

Пріоритетною галуззю для інвестування 
в області є виробництво  електричної енергії 
з використанням нетрадиційних та віднов-
лювальних джерел енергії, серед яких чіль-
не місце посідають сонячна енергія та гідро-
енергетичний потенціал малих річок.

 наразі сонячна енергетика за темпами 
розвитку займає третє місце серед відновлю-
вальних джерел енергії після гідро- та вітрое-
нергетики. за своїми кліматичними умовами 
Черкаська область відноситься до середньої 
зони інтенсивності сонячного випромінюван-
ня, рівень якого становить близько 1200–1250 
кВт. год./м².  інвестування в дану галузь ро-
бить високорентабельним «зелений тариф» 
(у декілька разів вище звичайного тарифу), за 
яким електрична енергія, вироблена соняч-
ними електростанціями, закуповується.

окремим напрямком можна виділити 
будівництво комплексів з виробництва біо-
етанолу з відходів сільського господарства, 
яких у регіоні є з надлишком.

Гостро стоїть питання будівництва сміттє-
переробного заводу на території області, 
адже лише на сміттєзвалищі в м. Черкаси 
розміщено 844,9 тис. тонн твердих побуто-
вих відходів, при щорічному поповненні – 
100 тис. тонн.

AlternAtIve 
energy 
And energy-sAvIng   

The purpose of electrical development in 
the region is to increase the level of provision 
by electricity, increasing its production with 
the help of extension time of exploitation of 
existing power stations and development of 
alternative energy.   

Total capacity of power stations of the 
region is 774,5 megawatt, including hydro-
power stations – 449,7   MW,  heat power sta-
tions – 324,8  MW. 

average consumption of electricity in the 
region is about 3,4 billion KW/hour (50 % out 
of the region). 

Leading branch for investment in the re-
gion is production of electricity using non-
traditional and renewable sources of energy, 
among which there are very important sun 
energy and hydro energetic potential of 
small rivers. 

now sun energy, according to rate of de-
velopment, takes 3 place among renewable 
sources of energy after hydro and wind en-
ergy.  With its climate conditions Cherkasy 
region refers to middle zone of intensity of 
sun radiation, level of which is about  1200 – 
1250 KW/hour/m².  Investment in the branch 
makes highly profitable «green rate» (some 
times higher than ordinary rate), with the 
help of which electric energy produced by 
sun power stations is bought. 

as a separate branch one can single out 
the building of complexes producing bioeth-
anol made from agricultural wastes that the 
region has in surplus. 

The problem of building waste recycling 
plant on the territory of the region is very ac-
tual, as only in waste dump in Cherkasy there 
are 844,9  thousand tons of solid wastes, with 
replenishment of 100 thousand tons every 
year.
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машинобудування 
та розвиток 
інфраструктури

Подальший розвиток машинобудування в 
регіоні має базуватися на технічному перео-
снащенні виробництв, введенні в експлуата-
цію нових виробничих потужностей, що ви-
пускатимуть імпортозаміщуючу продукцію, 
та модернізації виробничих процесів на вже 
діючих підприємствах. 

Високий інтенсивний розвиток сільсько-
го господарства в україні щорічно збільшує 
потребу в сучасній сільськогосподарській 
техніці. на даний час переважна більшість за-
значеної техніки імпортується.

з метою зменшення вартості та збільшен-
ня обсягу продажу техніки, високорента-
бельним є інвестування в розвиток наявних 
підприємств, що займаються виготовленням 
сільськогосподарської техніки, а також у 
створення нових.

рентабельним також є інвестування в ін-
вестиційні проекти діючих підприємства ре-
гіону, що займаються виробництвом котель-
ного обладнання, навігаційної апаратури, 
прицільних комплексів та ін.

Вигідне географічне розташування ре-
гіону в центрі україни створює можливість 
реконструкції  аеропорту в обласному цен-

трі та утворення на його базі транспортно-
логістичного центру з перевезення пасажи-
рів і вантажів.

mAchIne-buIldIng 
And development 
of InfrAstructure  

Further development of machine-building 
in the region must be based on technical re-
equipment of production, putting into ope-
ration new production capacities that will 
produce import replacing production and 
modernization of production processes at al-
ready existing plants. 

High intensive development of agriculture 
in Ukraine increases the need in modern agri-
cultural machinery every year. nowadays the 
majority of such machinery is imported. 

In order to reduce the cost and increase the 
sales volume of machinery highly profitable is 
investment in already existing enterprises that 
produce boiler equipment, navigation equip-
ment, aiming complexes and others. 

Beneficial geographical   location of the re-
gion in the centre of Ukraine creates opportu-
nity to reconstruct airport in the regional cen-
tre and form transport and logistic centre with 
transportation of passengers and cargoes on 
its basis. 
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легка 
Промисловість

незначна доля галузі в загальнообласних 
обсягах реалізації (1,2 %)  не визначає  її по-
тенційні можливості. Вона налічує близько 30 
підприємств, які розташовані як в обласному 
центрі, так і в більшості районних центрів 
Черкащини. 

Крім того, в м. Черкасах понад 45 років пра-
цює ПаТ «Черкаський шовковий комбінат», 
яке було і є найбільшим підприємством з тек-
стильного виробництва в україні. Потужності 
підприємства завантажені лише на третину, що 
могло б бути базою для співпраці швейних під-
приємств області з виробником тканин. 

наразі на ефективність роботи під-
приємств галузі негативно впливає конку-
ренція з боку товарів легкої промисловості 
невисокої якості, які імпортуються пере-
важно з азіатських країн та мають низьку 
вартість.

Водночас про великий потенціал галузі 
свідчать значні обсяги експорту продукції 
швейних підприємств області до розви-
нутих держав, що здійснюється за даваль-
ницькою схемою. 

Проте при наявності інвестицій у дану 
галузь можливе переоснащення вироб-
ництв, підвищення якості та розширення 
модельного ряду, і, як наслідок, збіль-
шення обсягів продажів як в україні, так 
і за кордон.
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lIght 
Industry   

Inconsiderable part of the branch in re-
gional volumes (1,2 %)  doesn’t determine its 
potential opportunities. The branch consists 
of 30 enterprises which are situated in region-
al centre and also in the majority of districts 
of the region. 

Besides this, in Cherkasy more than 45 years 
JsC «Cherkasy silk plant» has been working 
which has been and is the largest enterprise of 
textile production in Ukraine. Capacities of en-
terprise work only for one third which could be 
the basis for cooperation of sewing enterprises 
with a producer of fabric. 

now competition of goods of light indus-
try of low quality which are imported mainly 
from asian countries and have low cost nega-
tively influences effective work of region’s 
enterprises. 

at the same time big potential of the 
branch is witnessed by significant amounts 
of export of sewing enterprises production 
to developed countries that is done by tolling 
scheme.

But attracting investments in this branch 
it is possible to reequip the production, in-
crease quality and extend model line and as a 
result increase sales’ volumes in Ukraine and 
abroad. 
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туризм

Черкащина має великий 
туристсько-рекреаційний 
потенціал. Подорож нею, без 
сумніву, зацікавить як укра-
їнських, так і іноземних ту-
ристів. 

недостатній розвиток ту-
ристичної інфраструктури 
в регіоні створює позитивні 
умови для високорентабель-
ного інвестування в зазначе-
ну галузь.

зокрема,  можна виділити 
пріоритетні напрями будів-
ництва готельно-розважаль-
них комплексів, об’єктів зе-
леного туризму та розвиток 
інфраструктури щорічного 
при йому паломників-хасидів 
в м. умань.

tourIsm   

Cherkasy region has sig-
nificant tourist and recreation 
potential, no doubt, it will be 
interesting to travel here not 
only for Ukrainian but also for 
foreign tourists.  

not sufficient develop-
ment of tourist infrastructure 
of the region creates positive 
conditions for highly profit-
able investment in this sphere.

so, one can single out pri-
oritable directions of build-
ing hotel and entertainment 
complexes,  objects of green 
tourism  and development of 
infrastructure of reception  
of Hasid pilgrims to Uman ev-
ery year.   
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Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

на території області успішно 
працюють близько 300 
підприємств з іноземними 
інвестиціями. 
обсяг прямих іноземних 
інвестицій в область,  
за підсумками 2012 року,  
зріс у 3,1 рази.
70 % підприємств регіону 
отримали прибуток за 
результатами діяльності 2012 року.

On the territory of the region there 
are nearly  300 companies  with 
foreign investment.
Based on results of 2012 the amount 
of foreign direct investment in the 
region  increased  to 3,1 times. 
70% of the region’s companies were 
profitable  based  on  results of their 
activities in 2012. 

> Приклади 
усПіШного 
ЗаПочаткування 
біЗнЕсу в області 

evIDences of  
sUccessfUL 
BUsIness 
In the regIon   
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завод  гарячого цинкування 
металоконструкцій, аналогів якому 
в україні не існує. Вартість реалізації 
проекту 14 млн. дол. СШа. на заводі 
встановлено новітнє обладнання 
від світового виробника гарячого 
цинкування Western Technologies, яке 
забезпечує високу якість продукції.  
на підприємстві створено 130 робочих 
місць. у найближчій перспективі 
планується розширення виробничих 
потужностей підприємства.

It is the plant of hot galvanizing  of metal 
constructions,  is the only one in Ukraine. 
The cost of the project is 14 mln. Us 
dollars.  There is the latest equipment from 
the leading producer of hot galvanizing  
Western Technologies at the plant which 
provides high quality of production. 
130 new working places were created at 
the enterprise. In the nearest future it is 
planned to expand production capacities 
of the enterprise. 

>
ТОВ «МеТал – ІнВеСТ» 
(м. Черкаси)

«METAL– INvEST» LTd 
(Cherkasy  city)
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науково-виробничий комплекс із 
виготовлення органічних мінеральних 
добрив. Продукція підприємства – 
це добрива нового покоління, 
використання яких дозволить 
покращити урожайність та зберегти 
довкілля. на підприємстві створено 
понад 30 нових робочих місць.

scientific and production complex of  
producing organic mineral fertilizers. 
Production of the enterprise – fertilizers 
of the new generation, they will allow to 
improve crop capacity and protect the 
environment.  More than 30 new working 
places were created at the enterprise.  

>
нВК ТОВ «Фрея-аГрО» 
(м. Городище)

SPC LTd «fREyA-AgRo» 
(Horodyshche town)
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завод з виробництва кавових напоїв 
ТМ «Маккофе». на підприємстві 
створено близько 200 нових робочих 
місць. Продукція підприємства буде 
споживатись не тільки на вітчизняному 
ринку, а й експортуватиметься до 
російської Федерації та індії. 

Plant producing coffee of TM «MacCoffee». 
nearly 200 new working places were 
created at the enterprise. The production 
will be sold not only in Ukraine, but also 
will be exported to the russian Federation 
and India. 

>
ТОВ «ФеС УКр» 
(м. Золотоноша)

«fES uKR» LTd 
(Zolotonosha town)
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завод з виготовлення металевих 
конструкцій для гіпер- і супермаркетів. 
Вартість реалізації проекту  
20 млн. дол. СШа. на заводі створено 
понад 110  нових робочих місць.  
на даний час розпочато реалізацію 
другої черги будівництва заводу. 

The plant producing metal constructions 
for hyper- and supermarkets. The cost 
of the project is 20 mln. Us dollars. More 
than 110 new working places were created 
at the plant. now the realization of the 
second construction stage has begun. 

>
ТОВ «раЗеК ЧерКаСи» 
(м. Черкаси)

«RASEC CHERKASy» LTd 
(Cherkasy city)
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Елеватор потужністю 60 тисяч тонн 
зберігання зерна в рік. на підприємстві 
створено понад 50 нових робочих місць.

Elevator has the capacity of 60 thousand 
tons a year for keeping grain. More than  
50 new working places were created  
at the enterprise.  

>
бУдищанСьКа дІльниця 
ТОВ «КОнОнІВСьКий елеВаТОр» 
(с. будище лисянського району)

BudySHCHE STATIoN of 
LTd «KoNoNIvSKIy ELEvAToR»
(Budyshche village 
Lysyanka district)
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Введено в дію першу чергу  
підприємства з переробки насіння ріпаку 
ТоВ «Красногірське»  
(с. антипівка золотоніського району). 
Проектна потужність підприємства  
для виробництва олії нерафінованої –  
10 тис. тонн, шроту – 20 тис. тонн на рік.  
на території разом з цехом для 
переробки насіння ріпаку побудовано 
елеватор місткістю 30 тис. тонн.  
Продукція заводу орієнтована  
на європейський ринок.

The first construction stage of the enterprise 
for processing of rape seedlings has begun 
at Ltd «Krasnogirske» (antypivka village, 
Zolotonosha district). Project capacity for 
producing vegetable unrefined oil –  
10 thousand tons, meal – 20 thousand 
tons a year. On the territory together with 
department for processing  
of rape seedlings elevator with capacity  
30 thousand tons has been built. Production 
of the plant is oriented to еuropean market. 

>
ТОВ «КраСнОГІрСьКе» 
(с. антипівка  
Золотоніського району)

LTd «KRASNogIRSKE» 
(Antypivka village 
Zolotonosha district)
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Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

Черкащина – регіон великих 
можливостей, який дозволяє 
реалізовувати проекти 
різноманітних напрямів 
виробничо-господарської 
діяльності. Пропонуємо Вашій 
увазі детальну інформацію 
щодо інвестиційних 
пропозицій регіону  
для налагодження ефективного 
співробітництва.

Cherkasy region   is  the region 
of huge opportunities which 
allows to realize the projects of 
different spheres of production 
activity. We offer to you more 
detailed information about 
investment proposals of the 
region for establishing the 
effective cooperation.  

> інвЕстиційні 
ПроПоЗиції

Investment 
ProPosaLs
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будівництво лінії з виробництва 
м'ясо-рибної консерви для дитячого Харчування 
buIldIng of  lIne for productIon 
of meAt And fIsh cAnned food for chIldren 

назва підприємства (організації), що 
потребує інвестицій ТоВ Піі «Еконія»
Поштова адреса 
19700, Черкаська обл.,  
м. золотоноша, вул. Шевченка, 24
Телефон 04737 2 16 38
Факс 04737 2 16 38
Веб-портал, електронна адреса
zavod@econia.com.ua
Керівник  підприємства (організації) 
 Посада Президент компанії 
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Варагаш ірина Юріївна
Телефон керівника 044 351 17 62
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства 
дитяча вода, вода питна газована та негазована, 
м'ясо-рибна консерва
Опис інвестиційного проекту 
Будівництво заводу з виробництва м'ясо-рибної 
консерви для дитячого харчування
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 5 600,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) –
Потреба в інвестиційних коштах 
(тис. доларів СШа) 5 600,0
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті Кредит
Спосіб гарантування кредитних коштів 
Майно під заставу
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектна пропозиція

Name of organization 
Ltd «Econia»
Mail address 
24, shevchenka str., 
Zolotonosha town, 19700
Phone 04737 2 16 38
fax 04737 2 16 38
Web-site, e-mail  
zavod@econia.com.ua
Head of the company (organization):
 Position President of the company 
 full name 
 Iryna Varagash
Telephone 044 351 17 62
form of property Private 
Main activities (list of goods / services)
Water for children, carbonated and non-
carbonated water, meat and fish canned food
description of  the investment project 
Building of plant for production 
of meat and fish canned food for children 
Project costs (thousands of  uS dollars) 5 600,0
own costs ( thousands of  uS dollars) -
Need in investment capital 
(thousands of  uS dollars) 5 600,0
Investor's participation in the project Сredit 
Types of loan guarantees Lien 
Investment project completion level
Project proposal  
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відновлення роботи свинарника
reconstructIon  of  pIg fArm

назва підприємства (організації), що 
потребує інвестицій ТоВ «Мельники»
Поштова адреса19043, Черкаська обл., 
Канівський  район, с. Мельники
Телефон 04736 9 50 22
Факс 04736 9 50 22
Веб-портал, електронна адреса -
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Костенко Віктор Петрович
Телефон керівника 098 641 71 73
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства 
Вирощування свиней та виробництво м’яса
Опис інвестиційного проекту 
Відновлення роботи тваринницької ферми для 
утримання 1200 голів свиней
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 22 500,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) 10 000,0
Потреба в інвестиційних коштах  
(тис. доларів СШа) 12 500,0
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті 
Створення спільного підприємства, договір про 
спільну інвестиційну діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектна пропозиція
наявні приміщення

Name of organization 
Ltd  «Melnyky»
Mail address 
Melnyky village, Kaniv district,  
Cherkasy region, 19043
Phone 04736 9 50 22
fax 04736 9 50 22
Web-site, e-mail -
Head of the factory (organization):
 Position Head 
 full name Victor Kostenko
Telephone 098 641 71 73
form of property Private
Main activities (list of goods / services) 
Pigs breeding  and meat production 
description of  the investment project 
reconstruction of farm for 1200 pigs 
Project costs (thousands of  uS dollars) 22 500,0
own costs (thousands of  uS dollars)10 000,0
Need in investment capital 
(thousands of  uS dollars)12 500,0
Investor's participation in the project 
Creation of joint venture, 
agreement about joint investment activity 
Investment project completion level 
Project proposal
available buildings 
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будівництво товарного ПідПриємства 
із свинокомПлексом та м’ясокомбінатом
buIldIng of the compAny 
wIth pIg fArm And meAt plAnt 

назва підприємства (організації), що потребує 
інвестицій ТоВ «аграрна корпорація україни»
Поштова адреса18000, м.  Черкаси, 
бул. Шевченка, 266, оф. 212
Телефон 0472 37 72 67
Факс 0472 37 72 67
Веб-портал, електронна адреса acu-ck@ukr.net
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор філії
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Яцко Геннадій олександрович
Телефон керівника 0472 37 72 67
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства  
М’ясна продукція
Опис інвестиційного проекту розміщення 
«Товарного підприємства з закінченим виробничим 
циклом (товарна свиноферма на 50 000 голів у 
рік)» та комбікормового заводу з елеватором в 
адміністративних межах ротмистрівської сільської 
ради Смілянського району. розміщення «Товарного 
підприємства з закінченим виробничим циклом 
(товарна свиноферма на 10000 голів у рік)» у 
адміністративних межах Балаклеївської сільської 
ради Смілянського району. розміщення об’єкту 
«М’ясокомбінат з м’ясохолодобойнею, потужністю 
70 тонн м’яса за зміну» у адміністративних межах 
Сунківської сільської ради Смілянського району
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 70 000,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах 
(тис. доларів СШа) 70 000,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора 
в проекті Спільне підприємство
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектна пропозиція

Name of organization 
Ltd «agrarian corporation of Ukraine»
Mail address 
Cherkasy, 266, 
shevchenko boulevard, of. 212, 18000 
Phone 0472 37 72 67
fax 0472 37 72 67 
web-site, e-mail acu-ck@ukr.net
Head of the factory (organization):
 Position Head of the branch 
 full name 
 Gennadiy Yatsko 
Telephone 0472 37 72 67 
form of property Private 
Main activities (list of goods / services) 
Meat  products 
description of  the investment project 
Placing of «Company with complete production cycle 
(pig farm for 50 000 pigs a year)» and mixed fodder 
plant with elevator within administrative limits of  
rotmystrivka rural council of smila district.  
Placing of «Company with complete production 
cycle (pig farm for 10 000 pigs a year)» within 
administrative limits of  Balakleya rural council of 
smila district. 
Placing of «Meat plant with meat slaughterhouse, 
capacity 70 tons of meat a duty» within 
administrative limits of  sunkivka rural council  of 
smila district. 
Project costs (thousands of  uS dollars) 70 000,0
own costs ( thousands of  uS dollars) -
Need in investment capital 
(thousands of  uS dollars) 70 000,0
Investor's participation in the project Joint venture 
Investment project completion level 
Project proposal  
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будівництво фабрики індиків
buIldIng of turkey plAnt 

назва підприємства (організації), що 
потребує інвестицій «золотоніська індича 
фабрика»
Поштова адреса 19750, Черкаська обл., 
золотоніський район, с. Бубнівська Слобідка, 
вул. Бичковського, 1
Телефон 0472 54 41 03
Факс 0472 54 41 03
Веб-портал, електронна адреса 
olya-gnatenko@ yandex.ru
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Ткаченко дмитро олегович
Телефон керівника 067 472 16 22
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства 
Сільське господарство, птахівництво
Опис інвестиційного проекту Будівництво  
підприємства з відгодівлі індиків, виробництва 
м'яса індиків. організація закінченого циклу 
виробництва (забій, логістика)
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 24 034,5 
Власні кошти (тис. доларів СШа) 16 024,2
Потреба в інвестиційних коштах 
(тис. доларів СШа)  8 010,3
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті Кредит
Спосіб гарантування кредитних коштів 
Майно для застави – майнові комплекси
рівень готовності інвестиційного проекту 
ТЕо, бізнес план – 100 %
Проектно-кошторисна документація – 48 %

Name of organization 
«Zolotonosha turkey plant»
Mail address 
19750, Cherkasy region, 
Zolotonosha district, 
Bubnivska slobidka village,  1, 
Bychkovskogo str. 
Phone 0472  54 41 03 
fax 0472  54 41 03 
Web-site, e-mail 
olya-gnatenko@ yandex.ru 
Head of the factory (organization):
 Position Head 
 full name 
 Dmytro Tkachenko 
Telephone 067 472 16 22 
form of property Private
Main activities (list of goods / services) 
agriculture, poultry breeding 
description of  the investment project 
Construction of the company of turkey's feeding 
up, production of turkey meat. Organization of 
complete production cycle (slaughter, logistics) 
Project costs (thousands of  uS dollars) 24 034,5 
own costs (thousands of  uS dollars) 16 024,2 
Need in investment capital (thousands of  uS 
dollars) 8 010,3 
Investor's participation in the project Credit 
Types of loan guarantees Lien – 
lien complexes 
Investment project completion level 
Fs, business plan – 100 % 
Project and estimate documentation – 48 % 
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розширення та модернізація ПідПриємства 
з виробництва гофроуПаковки
expAnsIon And modernIzAtIon 
of enterprIse of corrugAted pAckAge productIon  

назва підприємства (організації), що 
потребує інвестицій ТоВ «Сінко-Пак»
Поштова адреса 18000, м. Черкаси,  
вул. Сурікова, 14-а
Телефон 0472 64 70 13
Факс 0472 64 70 13
Веб-портал, електронна адреса 
sincopac@gmail.com
Керівник  підприємства (організації)
 Посада Генеральний директор
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Скобін Юрій Йосипович
Телефон керівника 067 224 54 45
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства 
Виробництво гофротари
Опис інвестиційного проекту розширення 
та модернізація підприємства з виробництва 
гофроупаковки
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 600,0 
Власні кошти (тис. доларів СШа) 69,0
Потреба в інвестиційних коштах  
(тис. доларів СШа) 531,0
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті Створення спільного 
підприємства, договір про спільну інвестиційну 
діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектна пропозиція

Name of organization 
JsC «sinco-Pack»
Mail address 
14-a, surikova str., 
Cherkasy, 18000
Phone 0472 64 70 13
fax 0472 64 70 13
Web-site, e-mail 
sincopac@gmail.com
Head of the factory (organization):
 Position Head 
 full name 
 Yuriy skobin 
Telephone 067 224 54 45
form of property Private
Main activities (list of goods / services) 
Production of corrugated packaging  
description of  the investment project 
Expansion and modernization 
of enterprise of  corrugated package production  
Project costs (thousands of  uS dollars)  600,0 
own costs ( thousands of  uS dollars) 69,0
Need in investment capital (thousands of  uS 
dollars) 531,0
Investor's participation in the project 
Creation of joint venture, agreement about joint 
investment activity 
Investment project completion level 
Project proposal
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вПровадження теХнологій По зниженню 
енергозатрат на виробництво сПирту

IntroductIon of energy-sAvIng technologIes 
In  spIrIt productIon

назва підприємства (організації), 
що потребує інвестицій 
Косарське МПд дП «укрспирт»
Поштова адреса 20813, Черкаська обл., 
Кам’янський район, с. Косарі  
Телефон 04732 9 79 60
Факс 04732 9 79 64
Веб-портал, електронна адреса 
kosary@ck.ukrtel.net
Керівник  підприємства (організації)
 Посада Т.в.о. керівника
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 іщук Микола андрійович
Телефон керівника 04732 9 79 60
Форма власності державна
Частка державної власності (%)100 
Основна продукція підприємства Спирт етиловий 
із крохмалемісткої сировини вищої очистки
Опис інвестиційного проекту Впровадження 
технології зброджування сусла підвищеної 
концентрації, впровадження рекуперативного 
теплообмінника для підігріву замісу та повної 
переробки післяспиртової барди, з метою зменшення 
затрат теплоенергії на виробництво спирту.
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 446,6
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах 
(тис. доларів СШа) 446,6
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті договір про спільну 
інвестиційну діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектна пропозиція

Name of organization 
Kosary  sE «Ukrspirit» 
Mail address 20813, Cherkasy region, 
Kamianka district, Kosary village 
Phone 04732  9 79 60
fax 04732  9 79 64 
Web-site, e-mail 
kosary@ck.ukrtel.net 
Head of the factory 
(organization)
 Position Head  a.i. 
 full name 
 Mykola Ishchuk 
Telephone 04732  9 79 60 
form of property state
National property part (%) 100  
Main activities (list of goods / services)
Ethanol made of the highly refined starch-
containing raw product
description of  the investment project 
Due to the introduction of   must fermentation of 
higher concentration and usage of recuperative 
heat exchanger for batch heating and full 
processing after distillery dregs the energy is saved 
and the biogas for own boiler room is produced.   
Project costs (thousands of  uS dollars) 446,6 
 own costs (thousands of  uS dollars)-
Need in investment capital 
(thousands of  uS dollars) 446,6
Investor's participation in the project agreement 
about joint investment activity 
Investment project completion level 
Project proposal
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будівництво заводу 
з виробництва сонячниХ модулів
buIldIng of A plAnt 
for solAr modules productIon 

назва підприємства (організації), що 
потребує інвестицій ТоВ «Буда Солар-умань»
Поштова адреса 20324, Черкаська обл., 
уманський район, с. родниківка, 
вул. Леніна, 17 
Телефон 04744 4 01 24
Факс 04744 4 01 24
Веб-портал, електронна адреса -
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Морошан Микола Васильович
Телефон керівника 050 564 30 44
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства 
Виробництво електроенергії
Опис інвестиційного проекту Будівництво 
заводу з виробництва тонкоплівкових сонячних 
модулів за технологією угорської фірми на 
основі аморфного кремнію, потужністю  
6,5 МВт/рік. 
Термін окупності 5 років.
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 18 000,0 
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах  
(тис. доларів СШа) 18 000,0
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті Створення спільного 
підприємства, договір про спільну інвестиційну 
діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
Бізнес-план

Name of organization 
«Buda solar Uman» Ltd 
Mail address 
20324, Cherkasy region, Uman district, rodnykivka 
village, 17, Lenina str. 
Phone 04744 4 01 24
fax 04744 4 01 24
Web-site, e-mail -
Head of the factory (organization):
 Position Head 
 full name 
 Mykola Moroshan 
Telephone 050 564 30 44 
form of property Private
Main activities (list of goods / services) 
Production of electricity   
description of  the investment project 
Building of a plant for production of thin filmed 
solar modules based on technology of Hungarian 
company using amorphous silicon, capacity  
6,5 MW/a year. 
Payback period  5 years.  
Project costs (thousands of  uS dollars)  18 000,0  
own costs ( thousands of  uS dollars) -
Need in investment capital (thousands of  uS 
dollars) 18 000,0  
Investor's participation in the project 
Creation of a joint venture, agreement about 
common investment activity 
Investment project completion level 
Business-plan 
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будівництво заводу 
з виробництва деревного вугілля

buIldIng of A plAnt 
for productIon of chArcoAl   

назва підприємства (організації), 
що потребує інвестицій 
ПП Виробничо-комерційне 
мале підприємство «істок»
Поштова адреса 
20324, Черкаська обл., 
уманський район, с. родниківка, 
вул. Леніна, 17 
Телефон 04744 5 72 09
Факс 04744 5 72 09
Веб-портал, електронна адреса -
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор 
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Морошан Микола Васильович
Телефон керівника 050 564 30 44
Форма власності Приватна
Опис інвестиційного проекту Будівництво 
заводу з виробництва деревного вугілля 
промисловим шляхом, обсягом  
10 тис. тонн в рік. 
Термін окупності 3 роки.
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 8 500,0 
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах (тис. 
доларів СШа) 8 500,0
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті Створення спільного 
підприємства, договір про спільну інвестиційну 
діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
Бізнес-план

Name of organization PC Industrial and 
commercial small enterprise «Istok»
Mail address 
20324, Cherkasy region, 
Uman district, rodnykivka village, 17, Lenina str.  
Phone 04744 5 72 09 
fax 04744 5 72 09 
Web-site, e-mail -
Head of the company 
(organization)
 Position Head 
 full name 
 Mykola Moroshan 
Telephone 050 564 30 44  
form of property Private
description of  the investment project 
Building of a plant for production of charcoal in 
industrial way, volume 10 thousand tons a year. 
Payback period 3 years. 
Project costs (thousands of  uS dollars)  8 500,0   
own costs ( thousands of  uS dollars) -
Need in investment capital (thousands of  uS 
dollars) 8 500,0 
Investor's participation in the project 
Creation of a joint venture, agreement about 
common investment activity 
Investment project completion level 
Business-plan 
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назва підприємства (організації), 
що потребує інвестицій 
ПП Виробничо-комерційне 
мале підприємство «істок»
Поштова адреса 
20324, Черкаська обл., 
уманський район, с. родниківка, 
вул. Леніна, 17 
Телефон 04744 5 72 09
Факс 04744 5 72 09
Веб-портал, електронна адреса -
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор 
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Морошан Микола Васильович
Телефон керівника 050 564 30 44
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства
Виробництво полімерної тари
Опис інвестиційного проекту Будівництво 
заводу з виробництва полімерної тари для 
фасовки медичних препаратів 
(1 млн. 200 тис. шт./місяць).
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 1 300,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах  
(тис. доларів СШа) 1 300,0
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті Створення спільного 
підприємства, договір про спільну інвестиційну 
діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
Бізнес-план

Name of organization 
PC Industrial and commercial 
small enterprise «Istok»
Mail address 
20324, Cherkasy region, Uman district, rodnykivka 
village, 17, Lenina str.  
Phone 04744 5 72 09 
fax 04744 5 72 09 
Web-site, e-mail -
Head of the company 
(organization)
 Position Head 
 full name 
 Mykola Moroshan 
Telephone 050 564 30 44  
form of property Private
Main activities (list of goods / services)
Production of polymeric containers
description of  the investment project 
Building of a plant for production of plastic 
containers for packing of medicines 
(1 mln. 200 thousand pieces a year). 
Project costs (thousands of  uS dollars)  1 300,0    
own costs ( thousands of  uS dollars) -
Need in investment capital (thousands 
of  uS dollars) 1 300,0 
Investor's participation in the project 
Creation of a joint venture, agreement about 
common investment activity 
Investment project completion level 
Business-plan 

будівництво заводу з виробництва Полімерної тари 
для фасовки медичниХ ПреПаратів
buIldIng of A plAnt for productIon 
of plAstIc contAIners for pAckIng of medIcInes  
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будівництво заводу з Переробки 
твердиХ ПобутовиХ відХодів в черкаській області

buIldIng of A plAnt for processIng 
of solId wAstes In cherkAsy regIon 

назва підприємства, що потребує інвестицій 
завод з переробки твердих побутових відходів
Поштова адреса 
18000, Черкаська обл., м. Черкаси, 
вул. Хрещатик, 193
Телефон 0472 37 28 84
Факс 0472 37 28 84
Веб-портал, електронна адреса 
ugkg-coda@ukr.net
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор
Телефон 0472 37 28 84  
Форма власності Приватна
Опис інвестиційного проекту 
на території Черкаської області тверді 
побутові відходи захоронені на 21 полігоні і 
511 сміттєвих звалищах. зокрема в м. Черкаси 
на сміттєзвалищі розміщено 844,9 тис. тонн 
побутових відходів. Щорічне поповнення 
твердими побутовими відходами в м. Черкаси 
складає 100 тис. тонн.
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 200 000,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах  
(тис. доларів СШа) 200 000,0
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті Створення спільного 
підприємства
рівень готовності інвестиційного проекту 
інвестиційцна пропозиція

Name of organization 
The plant  for processing of solid wastes 
Mail address 
18000, Cherkasy region, 
Cherkasy city, 193, Khreshchatik str. 
Phone 0472 37 28 84
fax 0472 37 28 84
Web-site, e-mail 
ugkg-coda@ukr.net 
Head of the company (organization)
 Position Head 
Telephone 0472  37  28 84 
form of property Private  
description of  the investment project 
On the territory of Cherkasy region solid wastes 
are buried on 21 polygons and 511 dumps. 
Particularly in Cherkasy there are 844,9 thousand 
tons of solid wastes. replenishment of solid wastes 
in Cherkasy is 100 thousand tons a year.  
Project costs 
(thousands of  uS dollars) 
200 000,0
own costs  
(thousands of  uS dollars) -
Needs in investment capital 
(thousands of  uS dollars) 
200 000,0
Investor's participation in the project 
Creation of joint venture 
Investment project completion level 
Investment proposal  
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реконструкція цегельного заводу
reconstructIon of the brIck plAnt 

назва підприємства (організації),  
що потребує інвестицій ТоВ «Сернік і К»
Поштова адреса 20352, Черкаська обл., 
уманський район, с. Собківка, вул. Садова, 17
Телефон 04744  3 76 12
Факс 04744  3 76 12
Веб-портал, електронна адреса 
kerpih_zayka@mail.ru
Керівник  підприємства (організації):
 Посада директор
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Кадашвілі Сергій Єрмолайович
Телефон керівника 04744  3 76 12
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства 
Виробництво цегли
Опис інвестиційного проекту
Проект передбачає  модернізацію існуючого 
цегельного заводу. за 2012  рік вироблено 
1,5 млн. штук цегли, після впровадження 
інвестиційного проекту потужність 
підприємства буде збільшена до 12-15 млн. штук  
на рік
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 12 000,0 
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах  
(тис. доларів СШа) 12 000,0
бажаний спосіб участі потенційного 
інвестора в проекті Створення спільного 
підприємства, договір про спільну інвестиційну 
діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектна пропозиція

Name of organization 
Ltd «sernik and Co»
Mail address 
20352, Cherkasy region, Uman  district,  
sobkivka village,  17, sadova  str. 
Phone 04744  3 76 12 
fax 04744  3 76 12
Web-site, e-mail 
kerpih_zayka@mail.ru 
Head of the company (organization): 
 Position  Head 
 full name 
 serhiy Kadashvili 
Telephone 04744  3 76 12 
form of property Private
Main activities 
(list of goods / services) 
Brick production 
description of  the investment project 
The project includes modernization of the existing 
brick plant. During 2012 1,5 mln. pieces of brick  
were produced, after implementation of the 
investment project  the capacity of the enterprise 
will be increased to 12-15 mln. pieces a year    
Project costs (thousands of  uS dollars) 12 000,0 
own costs (thousands of  uS dollars) -
Need in investment capital (thousands of  uS 
dollars) 12 000,0
Investor's participation in the project 
Creation of joint venture, agreement about joint 
investment activity 
Investment project completion level 
Project proposal  
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видобування аПатито-ільменитовиХ руд 
в с. носачів смілянського району

extrActIon of ApAtIte-IlmenIte ore 
In nosAchIv vIllAge, smIlA dIstrIct

назва підприємства (організації),  
що потребує інвестицій ТоВ «ТіоФаб, ЛТд»
Поштова адреса 18007, Черкаська обл.,  
м. Черкаси, вул. O. дашкевича, 20
Телефон 0472 32 01 40
Факс 0472 32 01 40
Веб-портал, електронна адреса 
tiofab@ck.ukrpack.net
Керівник  підприємства (організації)
 Посада Генеральний директор
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Батов ігор Вікторович
Телефон керівника 04742 32 01 40
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства 
ільменитовий  та апатитовий концентрат
Опис інвестиційного проекту Промисловий 
видобуток титанових руд носачівського 
родовища. Проведені роботи по розвідці 
родовища, отриманий спеціальний дозвіл на 
користування надрами. за проектом річне 
видобування  – 3,8 млн. тонн руди (запас 
руди 360 млн. тонн) з розрахованим строком 
відпрацювання близько 90 років. Планується 
створення 3000 нових робочих місць.
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 210 000,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) 7 000,0
Потреба в інвестиційних коштах (тис. доларів 
СШа) 203 000,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора 
в проекті Створення спільного підприємства
рівень готовності інвестиційного проекту ТЕо, 
проектно-кошторисна документація

Name of organization 
«TioFab Ltd»
Mail address 
20, O.Dashkеvycha 
str., Cherkasy city, 
Cherkasy region 18007
Phone 0472 32 01 40
fax 0472 32 01 40
Web-site, e-mail 
tiofab@ck.ukrpack.net
Head of the company (organization):
Position  Head 
full name Igor Batov
Telephone 04742 32 01 40
form of property Private
Main activities (list of goods / services) Ilmenite 
and apatite concentrate 
description of  the investment project Industrial 
mining of titanic ore from nosachivske deposit.
apatite-ilmenite ore deposit is explored; special 
permission to use the subsoil is received. The 
project annual extraction makes 3,8 million tons 
of ore (fund is 360 million tons of ore), operating 
period of deposit is about 90 years. It is planned to 
create 3,000 new working places. 
Project costs (thousands of  uS dollars) 210 000,0
own costs ( thousands of  uS dollars) 7 000,0 
Need in investment capital ( thousands of  uS 
dollars) 203 000,0
Investor's participation in the project Creation of 
joint venture 
Investment project completion level Technical 
specifications, project and estimate  documentation  
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створення логістичного центру
formIng A logIstIc center

назва підприємства (організації), що потребує 
інвестицій дочірнє Підприємство «автоскладальний 
завод №2» Публічного акціонерного Товариства 
«автомобільна Компанія «Богдан Моторс»  
(дП «аСз №2» аТ «аК «Богдан Моторс»)
Поштова адреса 18029, м. Черкаси, 
вул. Сумгаїтська, 8/2
Телефон 0472 33 93 93,  0472 33 93 88
Факс – 
Веб-портал, електронна адреса 
www.bogdan.ua,   admin@luaz.cherkassy.net
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Сопіт Владислав деонізійович
Телефон керівника 0472 33 93 93
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства автомобілі 
LaDa / Богдан моделі 2110, 2111, 2310; автомобілі 
Hyundai моделі Tucson JM, Elantra XD
Опис інвестиційного проекту Створення 
логістичного центру (Технопарк 18 га) з метою 
надання послуг по забезпеченню потреб 
виробництва ініціатора проекту (дП «аСз 
№2» аТ «аК «Богдан Моторс») та збільшення 
промислового потенціалу м. Черкаси
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 85 330,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) –
Потреба в інвестиційних коштах (тис. доларів 
СШа) 85 330,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора 
в проекті Кредит
Спосіб гарантування кредитних коштів Майно 
під заставу
рівень готовності інвестиційного проекту 
Технічне завдання

Name of organization 
subsidiary enterprise «Car assembly plant № 2» 
of  Public Joint stock Company «Motor Company» 
Bogdan Motors» (sE «Car assembly plant № 2» of 
Joint-stock Company «Motor Company «Bogdan 
Motors»)
Mail address 8/2, sumgaitska str., 
Cherkasy, Ukraine, 18029  
Phone 0472 33 93 93,  0472 33 93 88
fax -
Web-site, e-mail www.bogdan.ua,   
admin@luaz.cherkassy.net
Head of the company (organization):
 Position Head 
 full name 
 Vladyslav sopit
Telephone 0472 33 93 93
form of property Private
Main activities (list of goods / services) 
Cars  LaDa / Bohdan  Models: 2110, 2111, 2310; 
Hyundai Models: Tucson JM, Elantra XD
description of  the investment project Forming 
a logistic center (Industrial park – 18 ha) to give 
services for supporting industrial requirements 
of project’s initiator (sE «Car assembly plant № 2» 
of  Public Joint stock Company «Motor Company» 
Bogdan Motors») and increasing industrial potential 
of  Cherkasy  
Project costs (thousands of  uS dollars) 85 330,0
own costs ( thousands of  uS dollars) – 
Need in investment capital (thousands of  uS 
dollars) 85 330,0
Investor's participation in the project Credit 
Types of loan guarantees Lien  
Investment project completion level 
Technical specifications 
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відновлення роботи меХанічного заводу
reconstructIon of the mechAnIcAl plAnt 

назва підприємства (організації),  
що потребує інвестицій Відкрите акціонерне 
товариство «Маньківський механічний завод»
Поштова адреса 20100, Черкаська обл.,  
смт. Маньківка, вул. Павлова, 6
Телефон 04748 6 23 89, 6 21 45
Факс -
Веб-портал, електронна адреса -
Керівник  підприємства (організації)
 Посада Голова правління 
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Лабунський Віктор іванович
Телефон керівника 067 407 41 80
Форма власності Приватна
Основна продукція підприємства Виробництво 
дрібних металовиробів,  сільськогосподарської 
техніки, металевих протипожежних дверей, воріт 
та інших виробів
Опис інвестиційного проекту Відновлення 
роботи механічного заводу
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 650,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах (тис. доларів 
СШа) 650,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора 
в проекті Створення спільного підприємства, 
договір про спільну інвестиційну діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектна пропозиція

Name of organization 
JsC «Mankivka mechanical plant» 
Mail address 
20100, Cherkasy region, urban settlement 
Mankivka, 6, Pavlova str. 
Phone 04748 6 23 89, 6 21 45
fax -
Web-site, e-mail -
Head of the factory (organization):
Position  Chairman of the board 
full name Victor  Labunskiy 
Telephone 067 407 41 80
form of property Private
Main activities (list of goods / services) 
Production of small hardware, agricultural 
equipment, metal fire-proof  doors, gates and other 
hardware 
description of  the investment project 
reconstruction of the mechanical plant 
Project costs (thousands of  uS dollars) 650,0
own costs ( thousands of  uS dollars) -
Need in investment capital ( thousands of  uS 
dollars) 650,0
Investor's participation in the project Creation 
of joint venture, agreement about joint investment 
activity  
Investment project completion level 
Project proposal    
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розвиток і реконструкція  міжнародного аероПорту 
черкаси – міжнародного авіаційного терміналу україни
reconstructIon And development of  InternAtIonAl AIrport 
cherkAsy –  InternAtIonAl AIr termInAl of ukrAIne 

назва підприємства (організації), що потребує 
інвестицій КП «аеропорт Черкаси»
Поштова адреса 18036,  Черкаська обл., м. Черкаси,  
вул.  Смілянська, 168
Телефон 0472 55 29 03 
Факс 0472 55 29 03 
Веб-портал, електронна адреса -
Керівник  підприємства (організації)
 Посада В.о. директора 
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Качуріна олена Леонідівна
Телефон керівника 0472 55 29 03
Форма власності Комунальна
Частка державної власності (%) 100 
Основна продукція підприємства надання послуг з 
базування та обслуговування літаків
Опис інвестиційного проекту розвиток і реконструкція 
«Міжнародного аеропорту Черкаси – Міжнародного 
авіаційного терміналу україни». 
Перелік запланованих заходів:
– проведення відновлювальних робіт та модернізація 
системи освітлення злітно-посадкової смуги по 1 категорії 
ICaO, системи посадки повітряних суден СП-80;
– реконструкція злітної-посадкової смуги та місць стоянок 
повітряних суден; 
– відновлення та модернізація системи резервного 
електроживлення; 
– проведення реконструкції та оздоблювальних робіт 
вантажно-пасажирського та адміністративного комплексу. 
напрямок  розвитку аеропорту:
– спеціалізація аеропорту на обслуговуванні повітряних 
вантажних перевезень (забезпечення сполучення країн ЄС 
з країнами Центральної та Південно-Східної азії, Близького 
та далекого Сходу);
– перевезення пасажирів шляхом підвищення чартерного 
потоку та залучення бюджетних авіаперевізників (low 
cost), обслуговування рейсів у межах україни; 
– базування малої авіації Міністерства надзвичайних 
ситуацій, санітарної, агрохімічної, приватних аероклубів.
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 20 000,0  
(необхідний обсяг фінансування і етапу проекту) 
Власні кошти (тис. доларів СШа) –
Потреба в інвестиційних коштах (тис. доларів СШа) 20 000,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора в 
проекті Створення спільного підприємства, договір про 
спільну інвестиційну діяльність 
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектна пропозиція

Name of organization 
sOE «Cherkasy airport»
Mail address 168, smilianska str., 
Cherkasy city, Cherkasy region 18036 
Phone 0472 55 29 03
fax 0472 55 29 03
Web-site, e-mail – 
Head of the company (organization):
 Position  Head a.i. 
 full name 
 Olena Kachurina
Telephone 0472 55 29 03
form of property Municipal
National property part (%)100 
Main activities (list of  goods / services) Mooring and 
aircraft maintenance services 
description of  the investment project reconstruction 
and development of  «International airport Cherkasy –   
International  air Terminal of Ukraine»
Planned activities:
– reconstruction and modernization of lighting system for 
runways of 1st category (ICaO); restoration of landing system 
sP-80 ; 
– reconstruction  of  and aircraft mooring spaces 
– restoration of backup power supply  system
– reconstruction and finishing of passenger and cargo 
terminal, administrative buildings
strategy of airport development:
– cargo transportation by air (air communication between EU 
countries, Central and south-East asia, Middle and Far East 
countries);
– improvement of passenger transportation by increasing 
the flow of charter and budget airlines (low cost),  servicing 
internal Ukrainian flights ;
– rendering mooring services for Ministry of Emergencies, 
health, agrochemical small aircrafts, private flying clubs.   
Project costs (thousands of  uS dollars) 20 000,0  
(required amount of financing for first stage of the project)
own costs (thousands of  uS dollars) -
Need  in investment capital 
(thousands of  uS dollars) 
20 000,0
Investor's participation in the project Creation of joint 
venture, agreement about joint investment activity 
Investment project completion level Project proposal
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будівництво та реконструкція автомобільної 
дороги київ–черкаси–дніПроПетровськ

buIldIng And reconstructIon 
of kyIv–cherkAsy– dnIpropetrovsk roAd   

назва підприємства (організації),  
що потребує інвестицій 
департамент інвестиційно-інноваційної 
політики та зовнішньоекономічних зв’язків 
Черкаської облдержадміністрації
Поштова адреса 18000, м. Черкаси, 
бул. Шевченка, 185
Телефон 0472 37 42 60
Факс 0472 37 42 60
Веб-портал, електронна адреса -
Керівник  підприємства (організації):
 Посада директор
Телефон керівника 0472 37 29 11 
Форма власності державна
Опис інвестиційного проекту
Будівництво та реконструкція автомобільної 
дороги Київ–Черкаси–дніпропетровськ,  
за і варіантом – загальною довжиною 394,1 км,  
за іі варіантом – загальною довжино 382,2 км 
Вартість проекту (тис. доларів СШа)  
і варіант – 2 830 000,0; іі варіант – 3 125 000,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) –
Потреба в інвестиційних коштах (тис. доларів 
СШа) і варіант – 2 830 000,0;  іі варіант – 3 125 000,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора 
в проекті договір концесії
рівень готовності інвестиційного проекту 
Проектно-кошторисна документація 
передпроектних робіт

Name of organization Department of investment 
and innovation policy and foreign economic 
relations of Cherkasy regional state administration 
Mail address 
18000, Cherkasy region, Cherkasy city, 185, 
shevchenko boulevard 
Phone 0472 37 42 60 
fax 0472 37 42 60 
Web-site, e-mail -
Head of the factory 
(organization): 
 Position  Head 
Telephone 0472 37 29 11 
form of property state 
description of  the investment project 
Building and reconstruction of  Kyiv–Cherkasy– 
Dnipropetrovsk road                                    
Project costs (thousands of  uS dollars) 
I variant – 2 830 000,0; II variant – 3 125 000,0          
own costs (thousands of  uS dollars) –
Need in investment capital (thousands of  uS 
dollars) I variant – 2 830 000,0
II variant –  3 125 000,0          
Investor's participation in the project 
Treaty concession 
Investment project completion level 
Project estimate documentation 
of pre-project work 
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будівництво готелю на 45 місць в комПлексі з благоустроєм 
території в с. будище звенигородського району
constructIon of the hotel for 45 persons 
together wIth the Improvement of the terrItory 
In the vIllAge of budIshche of zvenIgorodkA dIstrIct   

назва підприємства (організації), 
що потребує інвестицій Готель у с. Будище 
звенигородського району
Поштова адреса 20213, Черкаська обл., 
звенигородський район, с. Будище
Телефон 04740  2 21 42, 04740  2 20 88
Веб-портал, електронна адреса –
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор
 Телефон керівника 04740  2 21 42
Форма власності державна
Основна продукція підприємства 
надання готельно-туристичних послуг
Опис інвестиційного проекту Будівництво 
готельного комплексу на 45 місць на земельній 
ділянці площею 0,8 га, що належить до історико-
архітектурної охоронної зони – колишній парк 
садиби поміщика Енгельгардта, в якого був 
хатнім служкою (козачком) Т. Шевченко. Суміжні 
ділянки вільні від забудови використовуються 
як лісові насадження. у південній частині від 
ділянки, на відстані 40 метрів, розташований 
каскад ставків. згідно проектно-кошторисної 
документації площа забудови складає 1460 м2.
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 2500,00
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах  
(тис. доларів СШа) 2500,00
бажаний спосіб участі потенційного інвестора 
в проекті Створення спільного підприємства, 
договір про спільну інвестиційну діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту 
розроблена проектно-кошторисна документація

Name of organization 
The hotel in the village of Budishche of 
Zvenigorodka district    
Mail address 20213, Cherkasy region, 
Zvenigorodka district , the village of Budishche 
Telephone 04740  2 21 42, 04740  2 20 88 
Web-site, e-mail –
Head of the factory (organization)
 Position Head 
Telephone 04740  2 21 42
form of property state
Main activities (list of goods / services)
Hotel and  tourist services  
description of  the investment project 
Construction of the hotel for 45 persons on the 
land plot of the area 0,8 ha, that belongs to the 
historical and architectural zone - a former park 
of landlord’s Engelhard  homestead where T. 
shevchenko was a houseboy. adjoining areas free 
from buildings are used as forest plantations. In 
the southern part of the plot, at a distance of 40 
meters, there is a cascade of ponds. according 
to the project estimate documentation the 
construction area is 1460 m2. 
Project costs (thousands of  uS dollars)  2500,00
own costs (thousands of  uS dollars) -
Need in investment capital 
(thousands of  uS dollars) 2500,00
Investor's participation in the project 
Creation of joint venture, agreement about joint 
investment activity  
Investment project completion level 
The project estimate documentation is ready 
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будівництво центру обслуговування туристів
(ііі в’їзд в дендропарк «софіївка»)

buIldIng A servIce center for tourIsts 
(III entrance to dendropark «sofiyivka») 

назва підприємства (організації), що потребує 
інвестицій національний дендрологічний  
парк «Софіївка» нан україни
Поштова адреса 20300, Черкаська обл.,  
м. умань, вул. Київська, 12-а
Телефон 04744 3 63 19
Факс 04744 3 72 94
Веб-портал, електронна адреса 
www.sofiyivka.org.ua,  sofievka@ck.ukrtel.net
Керівник  підприємства (організації)
 Посада директор
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Косенко іван Семенович
Телефон керівника 067 319 54 63
Форма власності державна
Частка державної власності (%) 100 
Основна продукція підприємства науково-дослідна 
діяльність, туристичні послуги
Опис інвестиційного проекту Будівництво Центру з 
обслуговування туристів включає:
– культурно-розважальний центр,
– представницько-діловий центр,
– торгівельні заклади,
– готель,
– виставковий центр,
– дитячий розважальний комплекс,
– спортивно-розважальний комплекс,
– концертна зала
Загальна площа земельної ділянки – 36 га
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 106 000,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) –
Потреба в інвестиційних коштах (тис. доларів СШа)  
106 000,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора в 
проекті Створення спільного підприємства, 
договір про спільну інвестиційну діяльність
рівень готовності інвестиційного проекту  
Проектна пропозиція

Name of organization national Dendropark  «sofiyivka»  
of nasc of Ukraine 
Mail address 20300, Cherkasy region, Uman, 
12-a, Kyivska  str. 
Phone 04744 3 63 19
fax 04744 3 72 94 
Web-site, e-mail  www.sofiyivka.org.ua,  sofievka@ck.ukrtel.
net 
Head of the company (organization):
 Position  Head 
 full name 
 Ivan Kosenko 
Telephone 067  319 54 63
form of property state 
National property part (%)100 
Main activities (list of goods / services)scientific-research 
activity, tourist services 
description of  the investment project Building a service 
center for tourists includes: 

– entertainment center,
– business center,
– trading establishments,
– hotel,
– exhibition center,
– entertainment complex for children,
– sports complex,
– concert hall
Total area of land plot – 36 ha  
Project costs (thousands of  uS dollars) 
106 000,0
own costs ( thousands of  uS dollars)-
Need in investment capital 
(thousands of  uS dollars)106 000,0 
Investor's participation in the project Creation of joint 
venture, agreement about joint investment activity 
Investment project completion level 
Project proposal
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реконструкція Приміщення недобудованої школи 
Під готельно-туристичний комПлекс 
або житловий будинок 
reconstructIon of unfInIshed school 
for hotel And tourIst complex or resIdentIAl AreA 

назва підприємства (організації), що потребує 
інвестицій 
Межирицька сільська рада 
Поштова адреса 19035, Черкаська обл., Канівський 
район, с. Межиріч
Телефон 04736 93 6 45
Факс 04736 93 6 45
Веб-портал, електронна адреса -
Керівник  підприємства (організації)
 Посада Сільський голова
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Птуха Людмила іванівна 
Телефон керівника 096 178 34 45
Форма власності державна 
Частка державної власності (%)100 
Основна продукція підприємства надання 
готельно-туристичних послуг /забезпечення 
соціальним житлом
Опис інвестиційного проекту Будівництво 
готельно-туристичного комплексу або житла для 
соціальних працівників на базі недобудованої школи 
в центрі села Межиріч за 800 м від державної траси 
Черкаси–Кременчук, за 26 км  від   районного  центру 
м. Канів та 60 км від обласного центру м. Черкаси. 
розбудова готельного комплексу сприятиме 
збільшенню чисельності туристів, які відвідають 
регіон з метою ознайомлення з історико-культурною 
спадщиною регіону  та відпочинку
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 6 250,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах (тис. доларів 
СШа) 6 250,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора в 
проекті договір про спільну інвестиційну діяльність 
рівень готовності інвестиційного проекту 
інвестиційна пропозиція

Name of organization 
Mezhyrytska rural council 
Mail address 19035, Cherkasy region, Kaniv district, 
Mezhyrych village 
Phone 04736 93 6 45
fax 04736 93 6 45
Web-site, e-mail -
Head of the factory (organization):
 Position Head of the village 
 full name 
 Lyudmila Ptukha
Telephone 096 178 34 45
form of property state
National property part (%)100 
Main activities (list of goods / services)Hotel and 
tourist services/ Providing social  housing
description of  the investment project Building 
of hotel and tourist complex or residential area for 
social workers on the basis of unfinished school in the 
centre of  Mezhyrych village from 800 m of state road 
Cherkasy-Kremenchuk, from 26 km of district centre 
Kaniv and 60 km of regional centre Cherkasy.  Building 
of hotel complex will facilitate to increase the number 
of tourists who will visit the region to get acquainted 
with  historical and cultural heritage of the region and 
have a rest
Project costs (thousands of  uS dollars) 
6 250,0 
own costs ( thousands of  uS dollars) - 
Need in investment capital 
(thousands of  uS dollars) 6 250,0 
Investor's participation in the project agreement 
about  joint investment activity  
Investment project completion level 
Investment proposal  
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реконструкція Приміщення недобудованої лікарні 
Під готельно-туристичний комПлекс 

reconstructIon of unfInIshed hospItAl 
for hotel And tourIst complex 

назва підприємства (організації), що потребує 
інвестицій Маньківська районна рада 
Поштова адреса 20114, Черкаська обл., 
смт Маньківка, вул. Леніна 14, к. 39 
Телефон 04748 6 19 51 
Факс 04748 6 19 51 
Керівник  підприємства (організації)
 Посада начальник управління  
 економіки Маньківської рда
 Прізвище, ім’я, по-батькові 
 Гетьман Тетяна дмитрівна 
Телефон керівника 04748 3 24 85 
Форма власності Комунальна 
Основна продукція підприємства надання 
готельно-туристичних послуг 
Опис інвестиційного проекту Будівництво 
готельно-туристичного комплексу на базі 
недобудованої лікарні в смт. Буки неподалік 
від мальовничих каньонів  на  р. Гірський Тікич  
за 180 км   від  обласного    центру м. Черкаси. 
розбудова готельного комплексу сприятиме 
збільшенню чисельності туристів, які відвідають 
регіон з метою відпочинку
Вартість проекту (тис. доларів СШа) 4 000,0
Власні кошти (тис. доларів СШа) -
Потреба в інвестиційних коштах  
(тис. доларів СШа) 4 000,0
бажаний спосіб участі потенційного інвестора 
в проекті Пряме інвестування
Спосіб гарантування кредитних коштів 
Майно під заставу 
рівень готовності інвестиційного проекту 
інвестиційна пропозиція

Name of organization Mankivka  district council 
Mail address 20114, Cherkasy region, 
Mankivka urban settlement, 14, Lenina str. ap.39   
Phone 04748 6 19 51
fax 04748 6 19 51
Web-site, e-mail -
Head of the factory (organization):
 Position Head of economy administrative 
 board of Mankivka 
 district state administration 
 full name 
 Tetyana Hetman
Telephone 04748  3 24 85
form of property Municipal
Main activities (list of goods / services) 
Hotel and tourist services
description of  the investment project 
Building of hotel and tourist complex on the basis 
of unfinished hospital in urban settlement Buky not 
far from picturesque canyons  on the river Girskiy 
Tikych from 180 km of regional centre Cherkasy.  
Building of hotel complex will facilitate to increase 
the number of tourists who will visit the region to 
have a rest   
Project costs (thousands of  uS dollars) 4 000, 0
own costs (thousands of  uS dollars) - 
Need in investment capital (thousands of  uS 
dollars) 4 000,0 
Investor's participation in the project 
Direct investment 
Types of loan guarantees Lien 
Investment project completion level 
Investment proposal
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Пропонуємо розмістити  
Ваше виробництво  
в існуючому приміщенні,  
до якого підведені інженерні 
мережі,  що скорочує витрати 
на реалізацію Вашого 
інвестиційного проекту.

We offer to locate your 
production in the already 
existing building, where there 
are all utilities available that 
reduce the expenses to the 
realization of your investment 
project.  

> вільні ПриміщЕння 

free areas 
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назва об’єкта: 
Приміщення колишнього ткацького цеху
ПаТ «Черкаський шовковий комбінат»
адреса об’єкта: м. Черкаси, 
вул. Чорновола, буд. 170
Власник об’єкта:
ПаТ «Черкаський шовковий комбінат»
Форма власності: Приватна
Загальна площа приміщення (м2): 10000,0
Кількість поверхів: 2
Попереднє призначення приміщення: 
Виробниче
рік прийняття в експлуатацію: 1967
Умови залучення інвестицій
(продаж, оренда, створення спільного 
підприємства та ін.): оренда
ціна (орендна плата) за 1 м2  (дол. СШа): 2,1
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення): 
– водопостачання: наявне 
– каналізація: наявна
– газопостачання: наявне
– електропостачання: наявне
Відстань до (км): 
– залізниці: 0,1
– автомагістралі: 0,5
– обласного центру: 0
Контактна особа: 
Мигаль Вадим іванович – заступник директора із 
загальних питань ПаТ «ЧШК»
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 64-53-44 
(050) 443-40-05 
csk@2upost.com

Title of the construction project:
The building of the previous  weaving workshop of  
PJsC «Cherkasy silk Plant»
Address  of the construction project:
Cherkasy city, 170, Chornovol str. 
owner of the project:
PJsC «Cherkasy silk Plant» 
Type of property: Private 
Total area of the building  (m2): 10000,0
Number of storeys:  2
Previous use of the building: Industrial 
The year of  taking  into exploitation: 1967
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture):  Lease 
Price (lease payment) for 1 m2 (uS dollars): 2,1
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply:  available
– sewage:  available
– gas:  available
– electricity:  available
The distance to (km):
– railway:  0,1
– highway:  0,5
– regional centre:  0
Contact person: 
Vadym Mygal – deputy head on general issues of PJsC 
«Cherkasy silk Plant»  
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail:  
(0472) 64-53-44 
(050) 443-40-05 
csk@2upost.com

вільне Приміщення м. черкаси
free AreA cherkAsy cIty 
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назва об’єкта: 
Приміщення колишнього підготовчого цеху
ПаТ «Черкаський шовковий комбінат»
адреса об’єкта: м. Черкаси, 
вул. Чорновола, буд. 170
Власник об’єкта: 
ПаТ «Черкаський шовковий комбінат»
Форма власності: Приватна
Загальна площа приміщення (м2): 3000,0
Кількість поверхів: 1
Попереднє призначення приміщення: 
Виробниче
рік прийняття в експлуатацію: 1967
Умови залучення інвестицій
(продаж, оренда, створення спільного 
підприємства та ін.): оренда
ціна (орендна плата) за 1 м2  (дол. СШа): 2,1
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення): 
– водопостачання: наявне 
– каналізація: наявна
– газопостачання: наявне
– електропостачання: наявне
Відстань до (км): 
– залізниці: 0,1
– автомагістралі: 0,5
– обласного центру: 0
Контактна особа: 
Мигаль Вадим іванович – заступник директора із 
загальних питань ПаТ «ЧШК»
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 64-53-44 
(050) 443-40-05 
csk@2upost.com

Title of the construction project:
The building of the previous  preparatory  workshop of  
PJsC «Cherkasy silk Plant» 
Address  of the construction project:
Cherkasy city, 170, Chornovol str. 
owner of the project:
PJsC «Cherkasy silk Plant» 
Type of property: Private 
Total area of the building  (m2): 3000,0
Number of storeys:  1
Previous use of the building: Industrial 
The year of  taking  into exploitation: 1967
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture):  Lease 
Price (lease payment) for 1 m2 (uS dollars): 2,1
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply:  available
– sewage:  available
– gas:  available
– electricity:  available
The distance to (km):
– railway:  0,1
– highway:  0,5
– regional centre:  0
Contact person:
Vadym Mygal – deputy head on general issues of PJsC 
«Cherkasy silk Plant»  
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail:  
(0472) 64-53-44 
(050) 443-40-05 
csk@2upost.com

вільне Приміщення м. черкаси
free AreA cherkAsy cIty 
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назва об’єкта: 
Приміщення колишнього складу хімічних засобів для 
фарбування ПаТ «Черкаський шовковий комбінат»
адреса об’єкта: м. Черкаси, 
вул. Чорновола, буд. 170
Власник об’єкта:
ПаТ «Черкаський шовковий комбінат»
Форма власності: Приватна
Загальна площа приміщення (м2): 600,0
Кількість поверхів: 1
Попереднє призначення приміщення: 
Виробниче, складське
рік прийняття в експлуатацію: 1967
Умови залучення інвестицій
(продаж, оренда, створення спільного 
підприємства та ін.): оренда
ціна (орендна плата) за 1 м2  (дол. СШа): 2,1
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення): 
– водопостачання: наявне 
– каналізація: наявна
– газопостачання: наявне
– електропостачання: наявне
Відстань до (км): 
– залізниці: 0,1
– автомагістралі: 0,5
– обласного центру: 0
Контактна особа: 
Мигаль Вадим іванович – заступник директора із 
загальних питань ПаТ «ЧШК»
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 64-53-44 
(050) 443-40-05 
csk@2upost.com

Title of the construction project:
The building of the previous   warehouse of chemicals 
for colouring of  PJsC «Cherkasy silk Plant»
Address  of the construction project:
Cherkasy city, 170, Chornovol str. 
owner of the project:
PJsC «Cherkasy silk Plant» 
Type of property: Private 
Total area of the building  (m2): 600,0
Number of storeys:  1
Previous use of the building: Industrial, warehouse
The year of  taking  into exploitation: 1967
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture):  Lease 
Price (lease payment) for 1 m2 (uS dollars): 2,1
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply: available
– sewage:  available
– gas:  available
– electricity:  available
The distance to (km):
– railway:  0,1
– highway:  0,5
– regional centre:  0
Contact person:
Vadym Mygal – deputy head on general issues of PJsC 
«Cherkasy silk Plant»  
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail:  
(0472) 64-53-44 
(050) 443-40-05 
csk@2upost.com

вільне Приміщення м. черкаси
free AreA cherkAsy cIty 
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назва об’єкта: 
Частина адміністративного приміщення ПаТ 
«Черкаський шовковий комбінат»
адреса об’єкта: м. Черкаси, 
вул. Чорновола, буд. 170
Власник об’єкта:
ПаТ «Черкаський шовковий комбінат»
Форма власності: Приватна
Загальна площа приміщення (м2): 800,0
Кількість поверхів: 4
Попереднє призначення приміщення: 
адміністративне
рік прийняття в експлуатацію: 1967
Умови залучення інвестицій
(продаж, оренда, створення спільного 
підприємства та ін.): оренда
ціна (орендна плата) за 1 м2  (дол. СШа): 2,1
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення): 
– водопостачання: наявне 
– каналізація: наявна
– газопостачання: наявне
– електропостачання:  наявне
Відстань до (км): 
– залізниці: 0,1
– автомагістралі: 0,5
– обласного центру: 0
Контактна особа: 
Мигаль Вадим іванович – заступник директора із 
загальних питань ПаТ «ЧШК»
Телефон, моб. тел., факс, е-mail:
(0472) 64-53-44 
(050) 443-40-05 
csk@2upost.com

Title of the construction project:
The part of the administrative building of   PJsC 
«Cherkasy silk Plant» 
Address  of the construction project:
Cherkasy city, 170, Chornovol str. 
owner of the project:
PJsC «Cherkasy silk Plant» 
Type of property: Private 
Total area of the building  (m2): 800,0
Number of storeys:  4
Previous use of the building: administrative
The year of  taking  into exploitation: 1967
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture):  Lease 
Price (lease payment) for 1 m2 (uS dollars): 2,1
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply:  available
– sewage:  available
– gas:  available
– electricity:  available
The distance to (km):
– railway : 0,1
– highway:  0,5
– regional centre: 0
Contact person:
Vadym Mygal – deputy head on general issues of PJsC 
«Cherkasy silk Plant»  
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail:  
(0472) 64-53-44 
(050) 443-40-05 
csk@2upost.com

вільне Приміщення м. черкаси
free AreA cherkAsy cIty 
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назва об’єкта: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ВС ЛіТ»
адреса об’єкта:  м. Черкаси, просп. Хіміків, 74
Власник об’єкта: ТоВ «ВС ЛіТ»
Форма власності: Приватна
розмір та форма власності земельної ділянки  
(га): 7,1355  (неприватизована) власник земельної 
ділянки ПАТ «Черкаське Хімволокно»
Загальна площа приміщення (м2): 17 595,3
Кількість поверхів: 1-3
Попереднє призначення приміщення:
Хімічний корпус з виробництва віскозної нитки, 
вентиляційний корпус, насосна станція перекачки 
промислових стоків
рік прийняття в експлуатацію: 1973
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.): Продаж 
майнового комплексу, оренда
Вартість продажу (тис. дол. СШа): 3 500,00
ціна (орендна плата) за 1 м2  (дол. СШа): 1,25–2,5
(в залежності від призначення та стану приміщень)
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення): 
– водопостачання: 50,0 м3/год
– каналізація: Побутова
– газопостачання: Відсутнє (відстань 500-800 м)
– електропостачання: Від Гру ТЕЦ – 6 кВ, у будівлях 
підстанції – 6/0,4 кВ
Відстань до (км): 
– залізниці: залізнична колія до будівлі хімічного 
корпусу
– автомагістралі : 0,5 
– обласного центру: 0
Контактна особа: Михайлов Юрій анатолійович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: (0472) 64-21-19
(0472) 37-20-93
vslit@i.ua

Title of the construction project: «Vs LIT»  Ltd 
Address  of the construction project: Cherkasy city, 
74, Khimikiv square 
owner of the project: «Vs LIT»  Ltd 
Type of property: Private
Size and type of property of the land plot (ha): 
7,1355 (not private) the owner of the land plot is PJsC 
«Cherkasy  Khimvolokno»
Total area of the building  (m2): 17 595,3
Number of storeys: 1-3
Previous use of the building: Chemical building to 
produce viscose yarns, ventilation building, pumping 
station of  pumping industrial wastes  
The year of  taking  into exploitation: 1973
Conditions of attracting investments 
(sale, lease, creation of joint venture):  
sale of property complex, lease 
Total amount of sale (thousands of  uS dollars):
3 500,00
Price (lease payment) for 1 m2 (uS dollars): 1,25–2,5
(depending on the use and condition of the building)
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water (m3 per hour): supply 50,0 
– sewage: Household
– gas: not available (the distance 500-800 m) 
– electricity: From   Heat and Power station   6 KWtt,  in 
the buildings 6/0,4 KWtt  
The distance to (km):
– railway:  railway to the chemical building 
– highway: 0,5 
– regional centre:  0
Contact person: Yuriy  Mikhailov 
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail:  
(0472) 64-21-19
(0472) 37-20-93
vslit@i.ua

вільне Приміщення м. черкаси
free AreA cherkAsy cIty 
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назва об’єкта: Публічне акціонерне товариство 
«українська інноваційно-фінансова компанія»
адреса об’єкта:  м. Черкаси, просп. Хіміків, 74
Власник об’єкта: ПаТ «уіФК»
Форма власності: Приватна
розмір та форма власності земельної ділянки  (га):  
23,2629 (неприватизована) власник земельної ділянки 
ПАТ «Черкаське Хімволокно»
Загальна площа приміщення (м2): 125 000,0
Кількість поверхів: 1-3
Попереднє призначення приміщення: Головний 
корпус виготовлення віскозної нитки, кислотна станція, цех 
водопостачання, цех газоочищення від сірководню, насосна 
станція перекачки промислових стоків, теплопункт, градирня
рік прийняття в експлуатацію: 
Цех теплопостачання – 1964; головний корпус – 1971
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.): 
Продаж  майнового комплексу, оренда
Вартість продажу (тис. дол. СШа): 5 625,00
ціна (орендна плата) за 1 м2  (дол. СШа): 1,25–2,5
(в залежності від призначення та стану приміщень)
наявність інженерних комунікацій (у разі відсутності – 
відстань до джерела підключення): 
– водопостачання 50,0 м3/год
– каналізація Побутова
– газопостачання Відсутнє (відстань 500-800 м)
– електропостачання  Від Гру ТЕЦ – 6 кВ; в будівлях 
підстанції – 6/0,4 кВ
Відстань до (км): 
– залізниці залізнична колія поруч з будівлями цеху 
водопідготовки, головного корпусу, кислотної станції 
(потребує відновлення за межами підприємства)
– автомагістралі 0,1
– обласного центру 0
Контактна особа: Михайлов Юрій анатолійович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 64-21-19
(0472) 37-20-93
vslit@i.ua

Title of the construction: 
PJsC «Ukrainian  Innovation and Finance Company» 
Address  of the construction project: Cherkasy city, 
74, Khimikiv square
owner of the project: PJsC «UIFC» 
Type of property: Private
Size and type of property of the land plot (ha): 23,2629 
(not private) the owner of the land plot is 
PJsC «Cherkasy  Khimvolokno»
Total area of the building  (m2): 125 000,0
Number of storeys: 1-3
Previous use of the building: The main building of 
manufacturing of viscose yarn, acid station, water plant, 
gas cleaning plant of desulfurization, pumping station of  
pumping industrial wastes, heat station, cooling tower  
The year of  taking  into exploitation: 
Heat station – 1964 
The main building – 1971 
Conditions of attracting investments (sale, lease, creation 
of joint venture): sale of property complex, lease    
Total amount of sale (thousands of  uS dollars): 5 625,00
Price (lease payment) for 1 m2 (uS dollars): 1,25–2,5 
(depending on the use and condition of the building)
Availability of utilities (if  they are not available – the 
distance to the source of connection):
– water supply (m3 per hour): 50,0
– sewage: Household
– gas: not available (the distance 500-800 m)
– electricity: From Heat and Power station 6 KWtt,  in the 
buildings 6/0,4 KWtt  
The distance to (km):
– railway: railway close to the building of water plant, the 
main building, acid station (needs reconstruction outside 
company) 
– highway: 0,1
– regional centre: 0
Contact person: Yuriy  Mikhailov 
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail:  
(0472) 64-21-19
(0472) 37-20-93
vslit@i.ua

вільне Приміщення м. черкаси
free AreA cherkAsy cIty 
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назва об’єкта: ТоВ «золотоніська швейна фабрика»
адреса об’єкта: м. золотоноша, вул. Черкаська, 9
Власник об’єкта: Крижанівський о. К.
Форма власності: Приватна
розмір та форма власності земельної ділянки  
(га): 1,0 (приватизована)
Загальна площа приміщення (м2): 4450,0
Кількість поверхів: 3
Попереднє призначення приміщення: 
Виробництво швейних виробів
рік прийняття в експлуатацію: 1975
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.): оренда, 
створення спільного підприємства
ціна (орендна плата) за 1 м2  (дол. СШа): 10,00
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення):  
наявні всі інженерні комунікації
– водопостачання (м. куб. за год.): 20,0 
– каналізація (м. куб. за год.): 20,0
– газопостачання  (МПа): 200,0
– електропостачання (кВт): 300,0
Відстань до (км):
– залізниці: 3,0
– автомагістралі: 4,0
– обласного центру: 40,0
Контактна особа:  
Крижанівський олександр Костянтинович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail:
(04737) 5-31-38; 
(067) 737-67-45;
факс (04737) 5-32-82;
Fabrik_zol@ukr.net

Title of the construction project:
«Zolotonosha sewing plant» Ltd 
Address  of the construction project:
Zolotonosha town, 9, Cherkaska str. 
owner of the project: O.K. Kryzhanivskiy 
Type of property: Private
Size and type of property of the land plot (ha): 
1,0 (private) 
Total area of the building  (m2): 4450,0
Number of storeys: 3
Previous use of the building: Production of sewing 
goods 
The year of  taking  into exploitation: 1975
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture): Lease, creation of joint 
venture 
Price (lease payment) for 1 m2 (uS dollars): 10,00
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection): 
all  engineering utilities are available  
– water supply (m3 per hour): 20,0 
– sewage: 20,0
– gas (MPa): 200,0
– electricity  (kilowatt): 300,0
The distance to (km):
– railway: 3,0
– highway: 4,0
regional centre: 40,0
Contact person:
Oleksandr  Kryzhanivskiy  
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail  
(04737) 5-31-38; 
(067) 737-67-45;
fax (04737) 5-32-82;
Fabrik_zol@ukr.net

вільне Приміщення м. золотоноша
free AreA zolotonoshA town 
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назва об’єкта: Свинокомплекс 
адреса об’єкта: с. Вікторівка, Маньківський район
Власник об’єкта: Спілка власників майна
розмір та форма власності земельної ділянки  
(га): 18,8 
Загальна площа приміщення (м2): 27 600,0
Кількість поверхів: 1
Попереднє призначення приміщення:   
для утримання свиней
рік прийняття в експлуатацію: 1978 
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.):  
за домовленістю
Вартість продажу (тис. дол. СШа): 500,00 
(за домовленістю)
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення):
– водопостачання: Свердловина
– каналізація: наявна
– газопостачання: наявне
– електропостачання: наявне
Відстань до (км):
– залізниці: 2,0  (ст. Поташ)
– автомагістралі: 7,0 (Київ – одеса)
– обласного центру: 180,0
Контактна особа: департамент агропромислового 
розвитку  обласної державної адміністрації; 
управління агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 36-07-60; 
(04748) 6-19-89

Title of the construction project: Pig farm 
Address  of the construction project:
The village of Victorivka of Mankivka district   
owner of the project: association of property owners 
Size and type of property of the land plot (ha): 18,8 
Total area of the building  (m2): 27 600,0
Number of storeys: 1
Previous use of the building: For keeping pigs 
The year of  taking  into exploitation: 1978
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture): On agreement 
Total amount of sale (thousands of  uS dollars):
500,00 (on agreement)
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply: Well
– sewage: available
– gas: available
– electricity: available
The distance to (km): 
– railway: 2,0 (Potash station)
– highway: 7,0 (Kiev-Odesa)
– regional centre: 180,0
Contact person: Department of agricultural 
development of regional state administration; 
administrative board for agricultural development of 
district state administration
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail: 
(0472) 36-07-60; 
(04748) 6-19-89

вільне Приміщення 
с. вікторівка, маньківський  район

free AreA In the vIllAge 
of vIctorIvkA of mAnkIvkA dIstrIct   
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назва об’єкта: Господарський двір колишньої 
молочно-товарної ферми
адреса об’єкта: с. Тальянки,
Тальнівський район
Власник об’єкта: Сільська рада
Форма власності: державна
розмір та форма власності земельної ділянки  
(га): 18,0
Загальна площа приміщення (м2): 4 500,0
Кількість поверхів: 2
Попереднє призначення приміщення: для 
утримання великої рогатої худоби та свиней
рік прийняття в експлуатацію: 1982
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.): 
Створення спільного підприємства
Вартість продажу (тис. дол. СШа): 500,00 (за 
домовленістю)
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення) 
– водопостачання: наявне
– каналізація: наявна
– газопостачання : Відсутнє
– електропостачання : 2,0 км
Відстань до (км): 
– залізниці: 25,0   
– автомагістралі: 0,7 (Черкаси – умань) 
– обласного центру: 141,0
Контактна особа: департамент агропромислового 
розвитку  обласної державної адміністрації; 
управління агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 36-07-60; 
(04746) 2-19-66

Title of the construction: 
Farmyard of the former dairy farm
Address  of the construction project: 
The village of  Talyanka of  Talne district 
owner of the project: rural council 
Type of property: state
Size and type of property of the land plot (ha): 18,0
Total area of the building  (m2): 4 500,0
Number of storeys: 2
Previous use of the building: 
For keeping cattle and pigs 
The year of  taking  into exploitation: 1982
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture): Creation of joint venture 
Total amount of sale (thousands of  uS dol.): 
500,00 (on agreement)
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply: available
– sewage: available
– gas: not available 
– electricity: 2,0 km 
The distance to (km):
– railway: 25,0
– highway: 0,7 (Cherkasy-Uman)
– regional centre: 141,0
Contact person: 
Department of agricultural development of 
regional state administration; administrative 
board for agricultural development of district state 
administration
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail:
(0472) 36-07-60; 
(04746) 2-19-66

вільне  Приміщення с. тальянки, тальнівський район
free AreA In the vIllAge of tAlyAnkA of tAlne dIstrIct
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назва об’єкта: Молочно-товарна  ферма
адреса об’єкта: м. Чигирин
Власник об’єкта: СТоВ «ЧаК»
Форма власності: Приватна
розмір та форма власності земельної ділянки  
(га): 12,0 
Загальна площа приміщення (м2): 3460,0
Кількість поверхів: 1
Попереднє призначення приміщення:  утримання 
великої рогатої худоби
рік прийняття в експлуатацію: 1980 
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.):  
Створення спільного підприємства
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення):
– водопостачання: 1 водонапірна вежа  
(150 м2/за год.)
– каналізація: наявна
– газопостачання: Відсутнє
– електропостачання : 2,0 км
Відстань до (км):
– залізниці: 70,0
– автомагістралі: 7,0 (Канів – дніпропетровськ)
– обласного центру: 70,0
Контактна особа: департамент агропромислового 
розвитку  обласної державної адміністрації; 
управління агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 36-07-60, 
(04730) 2-56-58

Title of the construction project: Dairy farm  
Address  of the construction project:
Chyhyryn town    
owner of the project: 
«ChaK» Ltd  
Type of property: Private 
Size and type of property of the land plot (ha): 12,0
Total area of the building  (m2): 3460,0
Number of storeys: 1
Previous use of the building: for keeping cattle 
The year of  taking  into exploitation: 1980
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture): Creation of joint venture
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply: 1 water-pumping tower 
(150 m2/hour)
– sewage: available
– gas: not available 
– electricity: 2,0 km 
The distance to (km): 
– railway: 70,0
– highway: 7,0 (Kaniv-Dnipropetrovsk)
– regional centre: 70,0
Contact person: Department of agricultural 
development of regional state administration; 
administrative board for agricultural development of 
district state administration
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail: 
(0472) 36-07-60, 
(04730) 2-56-58

вільне Приміщення м. чигирин  
free AreA In chyhyryn town
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назва об’єкта: Молочний комплекс
адреса об’єкта: с. рацеве, Чигиринський район
Власник об’єкта: СТоВ «ЧаК»
Форма власності: Приватна
розмір та форма власності земельної ділянки  
(га): 29,0
Загальна площа приміщення (м2): 7009,0
Кількість поверхів: 2-3
Попереднє призначення приміщення: 
утримання великої рогатої худоби
рік прийняття в експлуатацію: 1980
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.): 
Створення спільного підприємства
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення) 
– водопостачання (м. куб. за год.): наявне
– каналізація: наявна
– газопостачання  (МПа): Відсутнє
– електропостачання (кВт): наявне
Відстань до (км): 
– залізниці: 60,0  
– автомагістралі: 6,0 (Канів-дніпропетровськ)
– обласного центру: 60,0
Контактна особа: департамент агропромислового 
розвитку  обласної державної адміністрації; 
управління агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 36-07-60, 
(04730) 2-56-58

Title of the construction: Dairy farm  
Address  of the construction project:  
the village of ratseve of Chyhyryn district    
owner of the project: «ChaK» Ltd 
Type of property: Private
Size and type of property of the land plot (ha): 29,0
Total area of the building  (m2): 7009,0
Number of storeys: 2-3
Previous use of the building: 
For keeping cattle 
The year of  taking  into exploitation: 1980
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture): Creation of joint venture 
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply: available
– sewage: available
– gas: not available 
– electricity: аvailable 
The distance to (km):
– railway: 60
– highway: 6,0 (Kaniv-Dnipropetrovsk)
– regional centre: 60,0
Contact person: 
Department of agricultural development of 
regional state administration; administrative 
board for agricultural development of district state 
administration
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail:
(0472) 36-07-60, 
(04730) 2-56-58

вільне Приміщення с. рацеве, чигиринський район  
free AreA In the vIllAge 
of rAtseve of chyhyryn dIstrIct  
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назва об’єкта: Господарський двір колишньої 
молочнотоварної ферми
адреса об’єкта: смт. Чорнобай
Власник об’єкта: СТоВ «Вереміївка»
Форма власності: Приватна
розмір та форма власності земельної ділянки 
(га): 9,23
Загальна площа приміщення (м2): 3730,0
Кількість поверхів: 1
Попереднє призначення приміщення:  утримання 
великої рогатої худоби
рік прийняття в експлуатацію: 1978 
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.):  Продаж
Вартість продажу (тис. дол. СШа): 
500,00 (за домовленістю)
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення):
– водопостачання: наявне
– каналізація: Відсутнє
– газопостачання: Відсутнє
– електропостачання: наявне
Відстань до (км):
– залізниці: 65,0
– автомагістралі: 5,0 (Київ – дніпропетровськ)
– обласного центру: 100,0
Контактна особа: департамент агропромислового 
розвитку  обласної державної адміністрації; 
управління агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 36-07-60;
(04731) 3-02-87

Title of the construction project: 
Farmyard of the former dairy farm  
Address  of the construction project:
Urban settlement Chornobay     
owner of the project: 
«Veremiyivka» Ltd  
Type of property: Private 
Size and type of property of the land plot (ha): 9,23
Total area of the building  (m2): 3730,0
Number of storeys: 1
Previous use of the building: For keeping cattle 
The year of  taking  into exploitation: 1978
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture): sale
Total amount of sale (thousands of  uS dollars):
500,00 (on agreement)
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply: available
– sewage: not available
– gas: not available 
– electricity: available
The distance to (km): 
– railway: 65,0
– highway: 5,0 (Kiev-Dnipropetrovsk)
– regional centre: 100,0
Contact person: Department of agricultural 
development of regional state administration; 
administrative board for agricultural development of 
district state administration
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail: 
(0472) 36-07-60;
(04731) 3-02-87

вільне Приміщення 
с. вереміївка, чорнобаївський район  

free AreA In the vIllAge of veremIyIvkA of chornobAy
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назва об’єкта: Господарський двір колишньої 
молочно-товарної ферми
адреса об’єкта: смт Чорнобай
Власник об’єкта: ТоВ «Силікат 1»
Форма власності: Приватна
розмір та форма власності земельної ділянки  
(га): 7,0
Загальна площа приміщення (м2): 2830,0
Кількість поверхів: 1
Попереднє призначення приміщення:  
утримання великої рогатої худоби
рік прийняття в експлуатацію: 1979 
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.):  Продаж
Вартість продажу (тис. дол. СШа): 
500,00 (за домовленістю)
наявність інженерних комунікацій (у разі 
відсутності – відстань до джерела підключення):
– водопостачання: наявне
– каналізація: Відсутня
– газопостачання: 0,5 км
– електропостачання: наявне
Відстань до (км):
– залізниці: 25,0
– автомагістралі: 9,0 (Київ – дніпропетровськ)
– обласного центру: 60,0
Контактна особа: департамент агропромислового 
розвитку  обласної державної адміністрації; 
управління агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(0472) 36-07-60;
(04731) 3-02-87

Title of the construction project: 
Farmyard of the former dairy farm  
Address  of the construction project:
Urban settlement Chornobay     
owner of the project: «sylikat 1» Ltd   
Type of property: Private 
Size and type of property of the land plot (ha): 7,0
Total area of the building  (m2): 2830,0
Number of storeys: 1
Previous use of the building: For keeping cattle 
The year of  taking  into exploitation: 1979
Conditions of attracting investments (sale, lease, 
creation of joint venture): sale
Total amount of sale (thousands of  uS dollars):
500,00 (on agreement)
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply: available
– sewage: not available
– gas:  0,5 km
– electricity: available
The distance to (km): 
– railway: 25,0
– highway: 9,0 (Kiev-Dnipropetrovsk)
– regional centre: 60,0
Contact person: Department of agricultural 
development of regional state administration; 
administrative board for agricultural development of 
district state administration
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail: 
(0472) 36-07-60;
(04731) 3-02-87

вільне Приміщення cмт. чорнобай  
free AreA In urbAn settlement chornobAy  
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назва об’єкта: 
Комплекс з переробки нафти та газового конденсату
адреса об’єкта: смт. Шрамківка, драбівський район
Власник об’єкта: аБ «Київська русь»
Форма власності: Приватна
розмір та форма власності земельної ділянки  (га): 2,06 
Загальна площа приміщення (м2): 476,6
резервуарний парк:
- 3 резервуари під сировину – по 1000 м3;
- 2 резервуари під готову продукцію – по 1000 м3;
- 2 резервуари – по 100 м3;
- 1 резервуар – 200 м3;
- ємкість під кубовий залишок (мазут) – 50 м3

Кількість поверхів: 2
Попереднє призначення приміщення:  
Переробка нафти та газового конденсату
рік прийняття в експлуатацію: 2002 
Умови залучення інвестицій (продаж, оренда, 
створення спільного підприємства та ін.):  Продаж, 
оренда
Вартість продажу (тис. дол. СШа): за домовленістю
ціна (орендна плата) за 1 м2  (дол. СШа): 
за домовленістю
наявність інженерних комунікацій (у разі відсутності – 
відстань до джерела підключення):
– водопостачання: Водонапірна башта на території 
об’єкту
– каналізація: наявна
– газопостачання: на відстані 300 м від заводу проходить 
газопровід (діаметр труби 225 мм),  який забезпечить річне 
споживання природного газу в межах 6 млн. м. куб.
– електропостачання: наявне
Відстань до (км):
– залізниці: залізничні під’їзні колії загальною 
протяжністю 3,6 км., власний тепловоз, механічна дрезина
– автомагістралі: «Київ – Черкаси», «Київ – Харків»
– обласного центру: 105,0
Контактна особа: нікітіна Тетяна Сергіївна
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(095) 282-80-58

Title of the construction project: 
Complex of oil processing and gas condensate   
Address  of the construction project:
Urban settlement shramkivka of  Drabiv district       
owner of the project: shareholders’ bank «Kyivska rus»     
Type of property: Private  
Size and type of property of the land plot (ha): 2,06 
Total area of the building  (m2): 476,6
reservoir park:
- 3 reservoirs that may be used to keep raw materials – at 1000 m3;
- 2 reservoirs for finished products – at 1000 m3;
- 2 reservoirs – at 100 m3;
- 1 reservoir – 200 m3;
- reservoir that may be used to keep oil fuel – 50 m3

Number of storeys: 2
Previous use of the building: Oil processing and gas 
condensate  
The year of  taking  into exploitation: 2002
Conditions of attracting investments 
(sale, lease, creation of joint venture): sale, lease 
Total amount of sale (thousands of  uS dollars):
On agreement
Price (lease payment) for 1 m2 (uS dollars):  On agreement
Availability of utilities (if  they are not available – 
the distance to the source of connection):
– water supply: Water-pumping tower is on the territory of 
the complex 
– sewage: available
– gas: at the distance of 300 m from the plant there is a 
pipeline (diameter is 225 mm), which will provide the annual 
consumption of gas to 6 mln. m3

– electricity: available
The distance to (km): 
– railway: railway track of the total length is 3,6 km, 
a diesel engine, manual trolley  
– highway: «Kyiv – Cherkasy», «Kyiv - Kharkiv»
– regional centre: 105,0
Contact person: Tetyana nikitina   
Telephone, mobile telephone, fax, е-mail: 
(095) 282-80-58

вільне Приміщення 
смт. шрамківка, драбівський район
free AreA of  the urbAn settlement 

shrAmkIvkA of drAbIv dIstrIct     
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Пропонуємо реалізувати 
Ваш інвестиційний проект на 
території вільних земельних 
ділянок, у безпосередній 
близькості до яких 
прокладені інженерні мережі 
та наявні зручні під’їзні 
шляхи.

We offer to realize your 
investment project on the 
territory of free land plots, 
close to utilities and convenient 
roads. 

> вільні ЗЕмЕльні 
ділянки 

free LanD PLots 
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адреса: Городищенський район, 
м. Городище, вул. індустріальна
Площа (га): 5,0
Можливе призначення: 
для промислового будівництва
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 1,0
– автомагістралі 2,5
– обласного центру 65,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,5
– водопостачання 1,0
– електропостачання 1,5
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Скалига Микола іванович 
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04734) 2-03-11
(097) 795-73-16

Address: Industrialna str.,
Gorodyshche town, Gorodyshche district 
Area (hectares): 5,0
Possible use: Industrial construction
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 1,0 
– highway 2,5
– centre of the region  65,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 0,5
– water supply system 1,0
– power supply 1,5
form of participation: Lease  
Contact person: Mykola skalyha
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04734) 2-03-11
(097) 795-73-16

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Городищенський район

LoCATIoN: 
gorodyshche district
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Cherkasy region 
is the region of opportunities! 

адреса: Городищенський район, 
м. Городище, вул. індустріальна
Площа (га): 5,0
Можливе призначення: 
для промислового будівництва
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 1,0
– автомагістралі 2,5
– обласного центру 65,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,5
– водопостачання 1,0
– електропостачання 1,5
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Скалига Микола іванович 
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04734) 2-03-11
(097) 795-73-16

Address: Industrialna str.,
Gorodyshche town, Gorodyshche district 
Area (hectares): 5,0
Possible use: Industrial construction
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 1,0 
– highway 2,5
– centre of the region  65,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 0,5
– water supply system 1,0
– power supply 1,5
form of participation: Lease  
Contact person: Mykola skalyha
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04734) 2-03-11
(097) 795-73-16

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Городищенський район

LoCATIoN: 
gorodyshche district
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адреса: драбівський район,   
смт. Шрамківка, вул. індустріальна
Площа (га): 32,6
Можливе призначення: 
для промислового будівництва
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 5,0
– автомагістралі Траси:
Київ – Харків, Київ – Черкаси
– обласного центру 100,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,1
– водопостачання -
– електропостачання 2,0
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
аношкін Сергій Петрович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04738) 9-95-42

Address: Industrialna str., urban settlement 
shramkivka, Drabiv district 
Area (hectares): 32,6
Possible use: Industrial construction
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 5,0 
– highway нighway
Kyiv-Kharkiv, Kyiv-Cherkasy
– centre of the region  100,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 0,1
– water supply system -
– power supply 2,0
form of participation: Lease  
Contact person: serhii anoshkin
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04738) 9-95-42

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
драбівський район

LoCATIoN: 
drabiv district
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>адреса: звенигородський район, 
м. Ватутіне, вул. Пушкіна, 9
Площа (га): 0,25
Можливе призначення: 
Будівництво  житла
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 1,5
– автомагістралі 13,0
– обласного центру 110,0
наявність або відстань  
до підключення (км):
– газопостачання 0,3
– водопостачання 0,2
– електропостачання 0,5
Форма участі (оренда, продаж, інше):
оренда
Контактна особа: 
Пилипенко олег Михайлович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail:
 (04740) 6-21-16

Address: 9, Pushkina str.
Vatutine town, Zvenygorodka district
Area (hectares): 0,25
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 1,5
– highway 13,0
– centre of the region  110,0
Connection possibilities 
or distance 
to the nearest: 
– gas pipeline 0,3
– water supply system 0,2
– power supply 0,5
form of participation: Lease 
Contact person: Oleg Pylypenko
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04740) 6-21-16

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Ватутіне

LoCATIoN: 
vatutine town
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адреса: звенигородський район, 
м. Ватутіне,  вул. Ювілейна, 3
Площа (га): 0,25
Можливе призначення: 
Будівництво  житла 
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 0,7
– автомагістралі 13,0
– обласного центру 110,0
наявність або відстань  
до підключення (км):
– газопостачання 0,3
– водопостачання 0,5
– електропостачання 0,1
Форма участі (оренда, продаж, інше):
оренда
Контактна особа: 
Пилипенко олег Михайлович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail:
(04740) 6-21-16

Address: 3, Yuvileyna str.,
Vatutine town, Zvenygorodka district
Area (hectares): 0,25
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 0,7
– highway 13,0
– centre of the region  110,0
Connection possibilities or distance to the 
nearest: 
– gas pipeline 0,3
– water supply system 0,5
– power supply 0,1
form of participation: Lease 
Contact person: Oleg Pylypenko
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04740) 6-21-16

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Ватутіне

LoCATIoN: 
vatutine town
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адреса: звенигородський район, 
м. Ватутіне,  проспект Ватутіна, 23
Площа (га): 0,375 
Можливе призначення: 
Будівництво  житла
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 1,5
– автомагістралі 13,0
– обласного центру 110,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,2
– водопостачання 0,2
– електропостачання 0,4
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Пилипенко олег Михайлович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04740) 6-21-16

Address: 23, Vatutine square
Vatutine town, Zvenygorodka district
Area (hectares): 0,375
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 1,5
– highway 13,0
– centre of the region  110,0
Connection possibilities or distance to the 
nearest: 
– gas pipeline 0,2
– water supply system 0,2
– power supply 0,4
form of participation: Lease 
Contact person: Oleg Pylypenko
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04740) 6-21-16

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Ватутіне

LoCATIoN: 
vatutine town
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адреса: звенигородський район, 
м. Ватутіне,  вул. Ювілейна, 33
Площа (га): 0,5
Можливе призначення: 
Будівництво  житла
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 0,7
– автомагістралі 13,0
– обласного центру 110,0
наявність або відстань  
до підключення (км):
– газопостачання 0,1
– водопостачання 0,3
– електропостачання 0,5
Форма участі (оренда, продаж, інше):
оренда
Контактна особа: 
Пилипенко олег Михайлович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail:
 (04740) 6-21-16

Address: 33, Yuvileyna str.,
Vatutine town, Zvenygorodka district
Area (hectares): 0,5
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 0,7
– highway 13,0
– centre of the region  110,0
Connection possibilities or distance to the 
nearest: 
– gas pipeline 0,1
– water supply system 0,3
– power supply 0,5
form of participation: Lease 
Contact person: Oleg Pylypenko
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04740) 6-21-16

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Ватутіне

LoCATIoN: 
vatutine town
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адреса: звенигородський район, 
м. Ватутіне,  проспект Ватутіна, 27
Площа (га): 0,25
Можливе призначення: 
Будівництво  житла
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 1,5
– автомагістралі 13,0
– обласного центру 110,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,2
– водопостачання 0,2
– електропостачання 0,4
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Пилипенко олег Михайлович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04740) 6-21-16

Address: 27, Vatutine square
Vatutine town, Zvenygorodka district
Area (hectares): 0,25
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 1,5
– highway 13,0
– centre of the region  110,0
Connection possibilities or distance to the 
nearest: 
– gas pipeline 0,2
– water supply system 0,2
– power supply 0,4
form of participation: Lease 
Contact person: Oleg Pylypenko
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04740) 6-21-16

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Ватутіне

LoCATIoN: 
vatutine town



Черкащина – 
регіон можливостей!

98

адреса: звенигородський район, 
м. Ватутіне,  вул. Ювілейна, 35
Площа (га): 0,9375 
Можливе призначення: 
Будівництво  житла
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 0,8
– автомагістралі 13,0
– обласного центру 110,0
наявність або відстань  
до підключення (км):
– газопостачання 0,8
– водопостачання 0,4
– електропостачання 0,6
Форма участі (оренда, продаж, інше):
оренда
Контактна особа: 
Пилипенко олег Михайлович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail:
 (04740) 6-21-16

Address: 35, Yuvileyna str.,
Vatutine town, Zvenygorodka district
Area (hectares): 0,9375 
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 0,8
– highway 13,0
– centre of the region  110,0
Connection possibilities or distance to the 
nearest: 
– gas pipeline 0,8
– water supply system 0,4
– power supply 0,6
form of participation: Lease 
Contact person: Oleg Pylypenko
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04740) 6-21-16

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Ватутіне

LoCATIoN: 
vatutine town
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адреса: звенигородський район, 
м. Ватутіне,   вул. Ювілейна, 23
Площа (га): 0,3125  
Можливе призначення: 
Будівництво  житла
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 1,1
– автомагістралі 13,0
– обласного центру 110,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,5
– водопостачання 0,4
– електропостачання 0,7
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Пилипенко олег Михайлович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04740) 6-21-16

Address: 23, Yuvileyna str., 
Vatutine town, Zvenygorodka district
Area (hectares): 0,3125
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 1,1
– highway 13,0
– centre of the region  110,0
Connection possibilities or distance to the 
nearest: 
– gas pipeline 0,5
– water supply system 0,4
– power supply 0,7
form of participation: Lease 
Contact person: Oleg Pylypenko
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04740) 6-21-16

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Ватутіне

LoCATIoN: 
vatutine town
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адреса: звенигородський район, 
м. Звенигородка, вул. Б. Хмельницького, 19-Г
Площа (га): 0,89
Можливе призначення: 
Комерційне
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 7,0
– автомагістралі 1,5
– обласного центру 110,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,3
– водопостачання 0,3
– електропостачання 0,1
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Коростильова алла Вікторівна
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04740) 2-66-09
096-306-24-77
zvenzem@rambler.ru

Address: 19-g, B.Khmelnitskogo str., 
Zvenigorodka town, Zvenygorodka district
Area (hectares): 0,89
Possible use: Commercial use
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 7,0 
– highway 1,5
– centre of the region  110,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 0,3
– water supply system 0,3
– power supply 0,1
form of participation: Lease  
Contact person: alla Кorostyliova
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04740) 2-66-09, 096-306-24-77
zvenzem@rambler.ru

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Звенигородка

LoCATIoN: 
Zvenigorodka town

>
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>адреса: Кам'янський район, с. Телепине
Площа (га): 6,1
Можливе призначення: 
для промислового виробництва
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 9,0 (станція Cердюківка)
– автомагістралі 19,0 (Київ – знам`янка)
– обласного центру 87,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 2,0  
– водопостачання відусутнє 
– електропостачання 0,2-0,7 
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Конюшенко олександр дмитрович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04732) 95-2-31,
(097) 386-43-43

Address: Telepine village, 
Kamianka district
Area (hectares): 6,1
Possible use: For industrial production
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 9,0 (station) 
– highway 19,0  (Kyiv-Znamianka)
– centre of the region  87,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 1,0 
– water supply system not avialable 
– power supply 0,2-0,7 
form of participation: Lease 
Contact person: alexander Konyushenko  
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04732) 95-2-31,
(097) 386-43-43

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Кам’янський район

LoCATIoN: 
Kamianka district
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адреса: Кам'янський район, с. ребедайлівка
Площа (га): 5,5
Можливе призначення: 
для промислового виробництва
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 8,0 (станція Кам`янка)
– автомагістралі 3,5 (Київ – знам`янка)
– обласного центру 70,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 1,0 
– водопостачання відсутнє
– електропостачання 0,3
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Левіцький Леонід Васильович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04732) 9-34-64
(067) 470-76-46

Address: rebedailivka village, 
Kamianka district  
Area (hectares): 5,5
Possible use: For industrial production
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 8,0 (Kamianka station) 
– highway 3,5 (Kyiv-Znamianka)
– centre of the region  70,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 1,0 
– water supply system not avialable  
– power supply 0,3
form of participation: Lease 
Contact person: Leonid Levitskyi 
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04732) 9-34-64
(067) 470-76-46

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Кам’янський район

LoCATIoN: 
Kamianka district
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адреса: м. Канів,  вул. 206 дивізії 
Площа (га): 1,0
Можливе призначення: Комерційний 
заклад для обслуговування населення
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 45,0 (станція Миронівка)
– автомагістралі 28,0
– обласного центру 80,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,2 
– водопостачання 0,2
– електропостачання 0,2
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Лупина олег ігорович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04736) 3-29-84, 3-55-24, 3-57-79 
kanivcomzem@ukr.net

Address: street of 206 Division, Kaniv town 
Area (hectares): 1,0
Possible use: Commercial establishment for 
public services 
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 45,0  (Myronivka station) 
– highway 28,0
– centre of the region  80,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 0,2
– water supply system 0,2
– power supply 0,2
form of participation: Lease 
Contact person: Oleg Lupyna
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04736) 3-29-84,  3-55-24, 3-57-79 
kanivcomzem@ukr.net

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Канів

LoCATIoN: 
Kaniv town
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адреса: м. Канів, вул. Леніна
Площа (га): 0,6385
Можливе призначення: розміщення 
об’єктів промисловості, складів 
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 45,0 (станція Миронівка)
– автомагістралі 28,0
– обласного центру 80,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,2
– водопостачання 0,2
– електропостачання 0,2
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Лупина олег ігорович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04736) 3-29-84, 3-55-24, 3-57-79 
kanivcomzem@ukr.net

Address: Lenina str., Kaniv town  
Area (hectares): 0,6385
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 45,0  (Myronivka station) 
– highway 28,0
– centre of the region  80,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 0,2
– water supply system 0,2
– power supply 0,2
form of participation: 
Lease 
Contact person: Oleg Lupyna
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04736) 3-29-84,  
3-55-24, 3-57-79 
kanivcomzem@ukr.net

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Канів

LoCATIoN: 
Kaniv town
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адреса: м. умань, вул. індустріальна, 14-Б
Площа (га): 1,09 
Можливе призначення: 
Виробничі потреби
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Приватна
Відстань до (км): 
– залізниці 0,1
– автомагістралі 0,7
– обласного центру 194,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання наявне
– водопостачання наявне
– електропостачання наявне
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Тарасюк Лідія Михайлівна
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04744) 3-72-85
uch@mediat.com.ua

Address: 14B, Industrial str., 
Uman town 
Area (hectares): 1,09
Possible use: Production needs 
Type of ownership (state, municipal, 
private): Private
distance to: 
– railway 0,1
– highway 0,7
– centre of the region  194,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline available
– water supply system available
– power supply available
form of participation: Lease 
Contact person: Lydiya Tarasyuk
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04744) 3-72-85
uch@mediat.com.ua

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
м. Умань

LoCATIoN: 
uman town
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адреса: уманський район, смт. Бабанка
Площа (га): 2,0
Можливе призначення: розміщення ринку
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 25,0
– автомагістралі 0,1
– обласного центру 180,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 27,0  
– водопостачання 0,2 
– електропостачання 0,1
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда, продаж
Контактна особа: 
Кришко  олександр Юрійович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04744) 3-16-52,
(067) 263-59-73

Address: urban settlement Babanka, 
Uman district   
Area (hectares): 2,0
Possible use: Place for a market 
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 25,0 
– highway 0,1
– centre of the region  180,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 27,0  
– water supply system 0,2
– power supply 0,1
form of participation: Lease, sale 
Contact person: alexander Kryshko  
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04744) 3-16-52,
(067) 263-59-73

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Уманський район

LoCATIoN: 
uman district
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>адреса: Христинівський район, с. Гребля 
Площа (га): 7,1
Можливе призначення: 
для виробничого або 
сільськогосподарського призначення 
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 29,0
– автомагістралі 35,0
– обласного центру 254,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 3,0 
– водопостачання 3,0 
– електропостачання 2,0
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Форостяний Петро Федорович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04745) 9-05-17     

Address: Greblya village, 
Khrystynivskiy district
Area (hectares): 7,1
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 29,0
– highway 35,0
– centre of the region  254,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 3,0 
– water supply system 3,0 
– power supply 2,0 
form of participation: Lease 
Contact person: Petro Forostyaniy
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04745) 9-05-17     

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Христинівський район

LoCATIoN: 
Khrystynivskiy district
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адреса: Христинівський район, 
смт. Верхнячка 
Площа (га): 150,0 
Можливе призначення: 
для виробничого призначення 
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Приватна
Відстань до (км): 
– залізниці 1,0
– автомагістралі 10,0
– обласного центру 225,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання наявне 
– водопостачання наявне
– електропостачання наявне
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
СТоВ «Верхнячка»
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04745) 9-43-42         

Address: Urban settlement Verkhnyachka, 
Khrystynivskiy district
Area (hectares): 150,0 
Type of ownership (state, municipal, 
private): Private
distance to: 
– railway 1,0
– highway 10,0
– centre of the region  225,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline available
– water supply system available 
– power supply available 
form of participation: Lease 
Contact person: «Verkhnyachka» LTD
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04745) 9-43-42          

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Христинівський район

LoCATIoN: 
Khrystynivskiy district
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>адреса: Христинівський район, с. Зоряне 
Площа (га): 6,66 
Можливе призначення: 
для виробничого або 
сільськогосподарського призначення 
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 19,0
– автомагістралі 26,0
– обласного центру 234,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 0,5 
– водопостачання наявне 
– електропостачання 1,5
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Галяс іван Васильович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04745) 9-17-21     

Address: Zoriane village, 
Khrystynivskiy district
Area (hectares): 6,66 
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 19,0
– highway 26,0
– centre of the region  234,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 0,5
– water supply system available 
– power supply 1,5 
form of participation: Lease 
Contact person: Ivan Galyas
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04745) 9-17-21     

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Христинівський район

LoCATIoN: 
Khrystynivskiy district
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адреса: Христинівський район, 
с. івангород 
Площа (га): 297,0 
Можливе призначення: 
для виробничого призначення 
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): Комунальна
Відстань до (км): 
– залізниці 1,5
– автомагістралі 1,0
– обласного центру 243,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 1,0 
– водопостачання 1,0
– електропостачання 1,0
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда
Контактна особа: 
Муха андрій Григорович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04745) 9-83-22       

Address: Ivangorod village, 
Khrystynivskiy district
Area (hectares): 297,0 
Type of ownership (state, municipal, 
private): Municipal
distance to: 
– railway 1,5
– highway 1,0
– centre of the region  243,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 1,0
– water supply system 1,0 
– power supply 1,0 
form of participation: Lease 
Contact person: andriy Mukha
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04745) 9-83-22        

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Христинівський район

LoCATIoN: 
Khrystynivskiy district
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>адреса: Чигиринський район, 
с. Чернече, вул. Колгоспна
Площа (га): 8,0 
Можливе призначення: 
для сільськогосподарського призначення 
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): державна
Відстань до (км): 
– залізниці 38,0 (станція Фундукліївка)
– автомагістралі 3,0
– обласного центру 68,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 1,0 
– водопостачання Свердловина 
– електропостачання 1,0
Форма участі: оренда, продаж
Контактна особа: 
Коваленко Валерій Васильович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04730 ) 2-56-29, (050) 967-36-64,     
vvvkovalenko@rambler.ru

Address: Kolhospna str., Cherneche village, 
Chyhyryn district
Area (hectares): 8,0 
Possible use: agricultural use
Type of ownership (state, municipal, 
private): state
distance to: 
– railway 38,0 (Fundukliivka station)
– highway 3,0
– centre of the region  68,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 1,0
– water supply system а well 
– power supply 1,0 
form of participation: Lease, sale 
Contact person: Valeriy Kovalenko
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04730 ) 2-56-29, (050) 967-36-64,     
vvvkovalenko@rambler.ru

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Чигиринський район

LoCATIoN: 
Chyhyryn district 
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адреса: Чигиринський район 
c. Вітове, вул. орбіта
Площа (га): 152,9
Можливе призначення: 
для промислового будівництва 
Форма власності (державна, 
комунальна, приватна): державна
Відстань до (км): 
– залізниці 55,0 (станція Фундукліївка)
– автомагістралі 0,1
– обласного центру 72,0
наявність або відстань 
до підключення (км):
– газопостачання 5,0 
– водопостачання 3,0
– електропостачання наявне
Форма участі (оренда, продаж, інше): 
оренда, продаж
Контактна особа: 
Пироженко олександр Павлович
Телефон, моб. тел., факс, е-mail: 
(04730) 2-99-38, 96-3-40, (066) 68-88-500
racevosr@rambler.ru

Address: Orbita str., Vitove village, 
Chyhyryn district
Area (hectares): 152,9 
Possible use: Industrial construction
Type of ownership (state, municipal, 
private): state
distance to: 
– railway 55,0 (Fundukliivka station)
– highway 0,1
– centre of the region  72,0
Connection possibilities 
or distance to the nearest: 
– gas pipeline 5,0
– water supply system 3,0 
– power supply available
form of participation: Lease, sale 
Contact person: Pyrozhenko alexander
Phone, mobile phone, fax, е-mail:
(04730) 2-99-38, 96-3-40, (066) 68-88-500
racevosr@rambler.ru      

>

МІСце  рОЗТаШУВання: 
Чигиринський район

LoCATIoN: 
Chyhyryn district 


